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Vladimir Putin caiu na armadilha
da América e da Otan.
Por Edoardo Pacelli, página 2

Governo deixa de arrecadar R$ 2 bi
com pirataria. Por Fernanda Brito e
Karyn Muntzemberg, página 2

Soberania impõe ônus de
cuidados e preservação.
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

Com alta dos
bens primários,
balança bate
recorde

Preços de combustíveis são
altos para vender refinarias

Inflação na
Zona do Euro
ruma para
2 dígitos

Embalada pela valorização das
commodities (bens primários com
cotação internacional), a balança
comercial registrou o melhor saldo positivo para meses de março
desde o início da série histórica,
em 1989. No mês passado, o país exportou US$ 7,383 bilhões a
mais do que importou. Segundo o
Ministério da Economia, isso representa alta de 19,3% em relação
ao registrado em março do ano
passado.
No primeiro trimestre, a balança comercial acumula superávit de
US$ 11,313 bilhões. Isso representa 37,6% a mais que o registrado de janeiro e março do ano passado (US$ 8,087 bilhões). O saldo
é o segundo melhor da história
para o período, perdendo apenas
para 2017, quando o superávit tinha ficado em US$ 13,016 bilhões
nesse intervalo.
No mês passado, o Brasil vendeu US$ 29,095 bilhões para o
exterior e comprou US$ 21,711
bilhões. Tanto as importações
como as exportações bateram
recorde em março, desde o início da série histórica, em 1989.
As exportações subiram 25% em
relação a março do ano passado,
pelo critério da média diária. As
importações aumentaram 27,1%
na mesma comparação.
Um dos principais responsáveis
pela recuperação do saldo comercial foi a valorização das commodities (bens primários com cotação
internacional), que subiram em
março em meio ao acirramento
das tensões entre Rússia e Ucrânia.
A estabilidade de algumas safras,
principalmente a de soja, também
contribuiu para o resultado, informa a Agência Brasil.
O volume de mercadorias exportadas subiu apenas 1,8%, enquanto os preços aumentaram
17,2% em média na comparação
com o mesmo mês do ano passado. Nas importações, a quantidade comprada caiu 7,1%, mas os
preços médios subiram 29,5%.
A valorização das commodities
fez o governo revisar para cima a
projeção de superávit comercial.
Para 2022, o governo prevê saldo positivo de US$ 111,6 bilhões,
contra projeção anterior de US$
79,4 bilhões. As estimativas são
atualizadas a cada três meses.
As previsões estão muito mais
otimistas que as do mercado financeiro. O boletim Focus, pesquisa com analistas de mercado
divulgada toda semana pelo Banco Central, projeta superávit de
US$ 65 bilhões neste ano.

‘Petrobras não é problema, Petrobras é solução’

A inflação anual na Zona do
Euro acelerou para um recorde
de 7,5% em março, de acordo
com estimativa do Eurostat, o escritório de estatísticas da União
Europeia (UE). A inflação foi
impulsionada principalmente pelo aumento anual de 44,7% nos
preços da energia em março. O
número de fevereiro fora de 32%.
Os preços de alimentos, álcool
e tabaco subiram 5% em março
em comparação com o ano anterior. Em fevereiro, a taxa de inflação anual nesta categoria foi de
4,2%.
Os países que registram as taxas de inflação anuais mais altas
em março incluem a Lituânia,
com uma estimativa de 15,6%; a
Estônia, com uma estimativa de
14,8%; e a Holanda com uma estimativa de 11,9%.
As taxas de inflação mais baixas para março foram registadas
na França, com uma estimativa de
5,1%; Portugal, com 5,5%; e Finlândia, com 5,6%.
A incerteza devido ao conflito
Rússia-Ucrânia pode aumentar
mais a inflação em abril, de acordo com Bert Colijn, economista
sênior para a Zona do Euro do
ING. “Mesmo uma inflação de
dois dígitos não pode ser descartada neste momento”, disse ele,
segundo a agência de notícias Xinhua.
Colijn disse não esperar que o
Banco Central Europeu (BCE)
possa fazer muito para conter o
atual ritmo de inflação, uma vez
que se deve principalmente a fatores externos.

O

diretor Jurídico da Associação dos Engenheiro da Petrobrás (Aepet),
Ricardo Maranhão, disse que “o
governo insiste na PPI [Paridade de Preços Internacionais], reconhecidamente nociva ao país,
porque essa política é fundamental para vender as refinarias”. A
afirmação foi feita no seminário
“Petrobrás não é problema. Petrobrás é solução”, promovido
pelo PDT esta semana, no Rio de
Janeiro.
Ao criticar a política de preços,
Maranhão ponderou que a PPI foi
implantada em 2016, mesmo ano
da criação da Associação Brasileira
de Importadores de Combustíveis
(Abicom). “No Brasil, temos cerca de 200 empresas autorizadas a

importar combustíveis, mas a Abicom reúne apenas as nove maiores”, disse.
O diretor da Aepet lembrou
que o parque de refino brasileiro
está entre os dez maiores do mundo, “despertando a cobiça de especuladores”, acrescentando que
não apenas a PPI, mas decisões
tomadas em governos anteriores,
como a venda de ações na bolsa de
Nova York, têm forçado a Petrobras a tomar decisões antagônicas
aos compromissos com o Brasil.
Segundo levantamento da Federação Única dos Petroleiros (FUP)
publicado pelo Monitor Mercantil, em comparação com as 12
refinarias da Petrobras, a RLAM,
privatizada para o fundo soberano
árabe, é a que oferece ao mercado

a gasolina e o diesel mais caros.
A diretora do Sindipetro-RJ,
Natália Russo, destacou que apenas países importadores adotam
políticas de preços com base nas
cotações internacionais. Natália
mostrou ainda que culpar a carga
tributária não passa de uma falácia, já que no Brasil a taxação sobre o diesel é de 22,8%, enquanto
a média da OCDE é de 46%.
“Também não é verdade que
os preços estejam altos por causa
dos custos de produção ou refino.
Só em 2021, houve queda de cerca de 30% dos custos no refino,
enquanto a produção no pré-sal
tem queda constante nos custos
há anos. A culpa dos altos preços
dos combustíveis é da PPI”, finalizou. Página 8
Gervásio Baptista/ABr)

MP reduz investimento em pesquisa
para renovar frota de caminhões

E

ntrou em vigor nesta sexta-feira a Medida Provisória 1112/22, que cria um
programa para retirar de circulação veículos no fim da vida útil e
renovar a frota do País. Os veículos substituídos serão destinados à
reciclagem.
O Programa de Aumento da
Produtividade da Frota Rodoviária no País (Renovar) é voltado
para pessoas físicas e jurídicas que
possuem caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários. Elas receberão benefícios
e vantagens para substituir os veículos envelhecidos, que serão de-

finidos em regulamento, informa a
Agência Câmara de Notícias.
Na etapa inicial do programa,
os benefícios oferecidos especificamente pelo Governo Federal
vão priorizar os transportadores autônomos de cargas (TAC)
– motoristas que trabalham por
conta própria.
De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito do
Ministério da Infraestrutura, há
mais de 3,5 milhões de caminhões
em circulação no Brasil e, desse
total, cerca de 26% dos veículos
possuem mais de 30 anos de fabricação.

A MP muda quatro leis com o
objetivo de garantir recursos para o Renovar. Uma das mudanças
ocorre na Lei do Petróleo, para
permitir que as empresas de exploração e produção de petróleo e
gás natural possam aplicar recursos nas atividades de desmonte ou
destruição de veículos pesados em
fim de vida útil.
Em troca, os recursos aportados vão ser descontados dos que
estas empresas serão obrigadas
por lei a destinar a pesquisa, de
desenvolvimento e de inovação
(PD&I) entre os anos de 2022 e
2027.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,6984
R$ 5,8370
R$ 5,1547
R$ 0,7321
R$ 292,00

ÍNDICES
IGP-M

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

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

0,63%
0,86%
11,75%
0,63% a.m.
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A guerra secreta do Tiger Team
Por Edoardo Pacelli

P

oucas pessoas conhecem o chamado Tiger
Team, a Equipe Tigre.
Trata-se de uma equipe de oficiais de segurança nacional dos
EUA que se reúne três vezes
por semana em sessões secretas para examinar a situação e
codificar antecipadamente as
possíveis opções de ação, especialmente no caso do uso
de armas químicas, biológicas
ou nucleares, pela Rússia, na
Ucrânia.
A emissora de televisão
americana Fox News observou
o papel que as forças especiais
americanas desempenharam,
e talvez ainda desempenham,
no desenvolvimento das capacidades militares ucranianas.
Especialmente os Boinas Verdes, ou Green Berets, a força
especial do Exército dos EUA,
com sede em Fort Bragg, mestres da guerrilha.
De fato, as Forças Especiais
do Exército dos EUA, mais
conhecidas como Boinas Verdes, tiveram um impacto pro-

fundo na preparação da luta
da Ucrânia para se defender
contra uma eventual invasão
russa, apesar de não estarem
diretamente envolvidas no
conflito.
Dezenas de “boinas’, junto
com uma centena de membros
da Guarda Nacional da Flórida, formaram um contingente
de 160 conselheiros militares
dos EUA, retirados da Ucrânia
por decisão do presidente Joe
Biden em fevereiro passado,
pouco antes da invasão russa.
Não se pode afirmar se alguns
deles retornaram ou se ainda
estão trabalhando em centros
de treinamento, como o de
Yavoriv, que foi bombardeado
por mísseis de Moscou.
Os primeiros Boinas Verdes
chegaram a Yavoriv em 2014
e se revezaram, até o mês de
fevereiro passado, quando a
Casa Branca os retirou, assim
como retirou a infantaria da
Guarda Nacional da Flórida,
especificamente a 53ª Brigada, que chegou à Ucrânia em
novembro de 2021. Parte do
trabalho feito pelos Boinas

Verdes, em Yavoriv, foi treinar seus colegas ucranianos
para criar unidades de milícia
capazes de liderar a guerrilha
contra uma força invasora. Os
militares ucranianos podem
agora aproveitar essas lições,
com o governo incentivando
ativamente seus cidadãos a se
juntarem à luta contra as forças russas.
Entretanto, a Equipe Tigre está organizando o apoio
americano à Ucrânia, inclusive
fornecendo armas e, talvez, até
com uso de unidades especiais
como as sobre mencionadas.
Entre as tarefas da comissão
“fantasma” ainda está a de
aconselhar Biden sobre o que
fazer se os russos atacarem países vizinhos, que não fazem
parte da Otan, como Geórgia
ou Moldávia.
Mas a principal contribuição para a causa ucraniana é
dada pela assistência a Kiev
na informação: os americanos
oferecem ao governo ucraniano fotos de satélite e pesquisas
de radar e rádio, realizadas por
aviões espiões que, sem entrar

no espaço aéreo ucraniano,
sobrevoam suas fronteiras utilizando sensores de longo alcance.
Em 18 de março, o diretor
da Agência de Inteligência de
Defesa, o serviço secreto do
Pentágono, general Scott Berrier, afirmou que “o compartilhamento de inteligência entre
os EUA e a Ucrânia é revolucionário, em termos do que
podemos fazer”. Berrier fornecerá detalhes confidenciais em
depoimentos somente à frente
da Comissão de Inteligência do
Congresso dos EUA, em sessão a portas fechadas.
Se os americanos dão a Kiev
fotos espaciais de forças russas
e interceptações de telecomunicações, os ucranianos, com
sua experiência no campo de
batalha, informam Washington sobre as capacidades, pontos fortes e fracos das tropas,
das armas e das táticas russas.
Edoardo Pacelli é jornalista,
ex-diretor de pesquisa do CNR (Itália),
editor da revista Italiamiga
e vice-presidente do Ideus.

A contrafação no mercado esportivo e suas consequências
Por Fernanda Brito e
Karyn Muntzenberg

J

Á é de conhecimento geral
que a contrafação marcária no Brasil é um problema cultural. Diante de todo o
contexto econômico e social,
tem crescido aceleradamente
e prejudicado ainda mais os
clubes de times de futebol
e as marcas esportivas num
contexto amplo. Isto, pois
uma recente pesquisa sobre
a pirataria no mercado de
produtos esportivos despertou atenção pelo número assustador de produtos piratas
envolvendo o setor esportivo que são comercializados.
Segundo levantamento do
Fórum Nacional Contra a
Pirataria (FNCP), a cada 10
camisas de time vendidas no
Brasil, quatro são piratas.
Por trás desse número alarmante, podemos encontrar
diversos problemas tanto para
o consumidor, quanto para as
empresas esportivas e consequentemente para a sociedade
como um todo. Em 2021, as
perdas das empresas esportivas chegaram a R$ 9 bilhões e
com isso o governo deixou de
arrecadar cerca de R$ 2 bilhões
em impostos. Tais impostos
são revertidos para a sociedade em benefícios para a saúde

e educação, por exemplo. Ou
seja, é nítido que, embora as
detentoras de marcas sejam
muito prejudicadas com o aumento da falsificação de seus
produtos, a maior prejudicada
sempre será a população.
Além das perdas econômicas, a pirataria de produtos
esportivos também pode ser
prejudicial à saúde do consumidor, como, por exemplo,
na aquisição de um tênis contrafeito. Esses produtos são
produzidos sem qualquer controle de qualidade, com materiais muito inferiores ao dos
originais e muitas vezes tóxicos, com falhas e que se desgastam rapidamente e consequentemente sendo utilizado
na rotina de uma criança em
crescimento ou mesmo de um
adulto pode ocasionar sérios
problemas de postura, coluna
e outros.
O que poucos sabem é o
que há por trás da pirataria
destes artigos. Muitos desses
produtos são feitos em fábricas clandestinas que utilizam
mão de obra informal, subempregados ou imigrantes
em trabalho análogo ao escravo. Para Edson Vismona,
presidente do Fórum Nacional Contra a Pirataria, “o
criminoso é oportunista: ele
se aproveita de uma boa opor-
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tunidade de ter um lucro fácil,
ilícito, e com isso ele opera.
[...] Ele só quer ganhar muito
dinheiro às custas de quem
investe. Ele subtrai do mercado quem está investindo.
O consumidor integra essa
cadeia ao comprar” (em uol.
com.br/esporte/reportagens-especiais/a-historia-de-uma-camisa-pirata/#page13)
Devido à pandemia da Covid-19, houve um grande aumento na comercialização de
produtos online por intermédio do e-commerce por
ser a solução que as pessoas
encontraram para comprar
sem sair de casa e para os comerciantes continuarem suas
vendas permanecendo em segurança. Antes da pandemia,
as vendas na internet de produtos esportivos representavam 11% de todos os itens
fabricados. Com a crise sanitária, estas saltaram para mais
de 20% do total de produtos,
segundo o diretor-executivo
da Associação pela Indústria e
Comércio Esportivo (em noticias.portaldaindustria.com.br/
noticias/competitividade/a-ameaca-da-pirataria-no-comercio-online)
Acontece que, com esse
crescimento do comércio online, muitos desses produtos
piratas que antes eram encon-

trados geralmente em lojas
de rua, camelôs e ao redor de
estádios, agora podem ser facilmente encontrados online,
o que também dificulta a identificação das características de
um produto falsificado. Por
meio de entrevistas com os
consumidores, pode-se observar que o fator principal que
os fazem adquirir um produto
contrafeito é o preço. Produtos
originais, devido aos impostos
para a produção que oneram
o fabricante, por óbvio, serão
mais caros que um produto
pirata. Mas a que custo pagar
mais barato vale a pena nesse
cenário?
Com isso, é certo que cada
vez mais há a necessidade de
uma fiscalização maior com
relação a estes produtos e, paralelamente, incentivos fiscais
para a redução dos impostos
dos originais, bem como educação para esses comerciantes
e seus consumidores, e por fim
o alerta que sempre é válido
relembrar: análise e precaução
na hora de realizar compras
online. É importante não ser
atraído pelos preços sem pesquisar a fonte de onde está adquirindo o produto para não
ser ludibriado.
Fernanda de Brito e Karyn Muntzenberg são advogadas.
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Metaverso e Gêmeos
Digitais na geografia
das cidades
Por Emerson Granemann

A

essência do conceito metaverso é criar
um mundo digital através da internet.
O acesso ao metaverso será por meio
dos dispositivos que já temos disponíveis e que
serão devidamente melhorados, como computadores, celulares, TVs e soluções associados a
realidade aumentada (RA) e virtual (RV).
A criação detalhada e o acesso rápido a este novo mundo vão depender da evolução
constante do hardware, software e da infraestrutura de rede, além da multiplicação das
plataformas de captação de dados do mundo
real que possam ser processados para criar
um ambiente digital semelhante, quase um
irmão gêmeo. Indo além de games e de ambientes para reuniões ou eventos, aplicações
naturais do metaverso serão também a construção de gêmeos digitais, ou digital twings,
para ambientes urbanos.
Nas cidades, onde vive a maioria da população no Brasil, o atributo de localização é muito
importante para tomada de decisões. Desde as
individuais, como a busca de um endereço para
ajudar na mobilidade, como também no suporte a decisão dos gestores públicos no planejamento urbano, como, por exemplo, na escolha
do melhor local para construir uma escola ou
no atendimento de emergências.
Uma informação geográfica só é inteligente
se for atualizada, precisa e de fácil acesso além
de ser integrada a outras informações temáticas. Um tema mais moderno batiza esta integração como Geoanalytics que é o estudo de
componentes de natureza geográfica associadas a ocorrências sociais, econômicas ou ambientais.
Nas discussões sobre Cidades Inteligentes,
o conceito está começando a ir além de simplesmente prover o espaço urbano de sensores
eletrônicos para coletas da dados e usá-los para
gerenciamento de recursos e ativos. É importante que os gestores possam ter a visibilidade em tempo real para que seja possível obter
uma resposta rápida e correta a emergências,
melhorar a mobilidade e a eficiência energética.
Nasce aí um novo conceito, os Gêmeos
Digitais ou Digital Twins, cuja definição é a
representação virtual muito além do 3D, que
corresponde como uma contrapartida real de
um objeto no ambiente físico. Neste contexto
da geografia das cidades ainda surgem os GIS
(Sistemas de Informações Geográficas) cujas
tecnologias permitem uma plena integração de
modelos 3D, dados coletados de sensores nas
cidades, mapas com terrenos e construções,
imagens de satélites, nuvem de pontos obtidas
por drones, realidade aumentada e virtual.
O metaverso neste caso terá muito a contribuir na criação do ambiente de uma cidade que
permita não só acompanhar o que está acontecendo, mas também simular situações com o
objetivo de prever decisões que precisem ser
tomadas de forma rápida no mundo real.
Afinal a meta da administração pública dever ser ir além de Cidades Inteligentes. O metaverso pode ajudar a evoluirmos e vivermos
melhor em Cidades Mais Sustentáveis.
Emerson Granemann é fundador e CEO da MundoGEO.
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Bolsonaro engoliu
a ‘terceira via’

O

ex-juiz Sergio Moro abandonou a disputa presidencial ao se deparar com déficit de votos. O espaço
para uma outra candidatura de direita só existiria se
Bolsonaro ficasse inviável. Como não está, e nada aponta
para que fique antes das eleições, a “terceira via” vai se
desfazendo.
João Bolsodoria Junior foi eleito na esteira do candidato
a presidente. A separação na pandemia, que tomou ares de
briga ferrenha, fez bem à biografia do agora ex-governador paulista, mas não lhe rendeu votos entre os progressistas e lhe custou eleitores bolsonaristas.
A direita que come de garfo e faca, como denomina
o cientista político Eduardo Beniacar, perde seu espaço.
Entre a imitação perfumada e o original, o eleitorado antipetista opta pelo último.
E ninguém duvide: tal qual aconteceu no Chile, a
“terceira via” votará, ainda que escondida, mas não com
muito desgosto, em Bolsonaro.

Refletores oficiais
Se o lançamento da candidatura de Doria, nesta quintafeira, durante o 4º Seminário Municipalista, evento oficial do Governo de São Paulo, não foi abuso de poder
econômico, então nada mais será.

Piso na limpeza
A Convenção Coletiva de Trabalho da categoria de
asseio, conservação e similares no Rio de Janeiro para
março/2022 a fevereiro/2023 foi acordada entre os sindicatos patronal e dos empregados. O piso salarial passou
para R$ 1.430,00 (reajuste de 9,91%). O acordo abrange
principalmente empresas que prestam serviços de limpeza
em escritórios, hospitais, órgãos públicos etc.
Os garis da Comlurb, que interromperam a greve nesta
sexta-feira devido aos estragos provocados pelas chuvas,
não estão incluídos. Ele têm sua própria representação.

Força dos petrodólares
Fingindo que o emirado está evoluindo, Fifa e mídia
se esbaldaram no Catar, que invadiu o país vizinho. Ao
mesmo tempo, o jornal The Guardian publicou que os
trabalhadores imigrantes pagaram bilhões em taxas a
intermediários para trabalhar lá, inclusive nos estádios da
Copa.

Rápidas
A Fundação Joaquim Nabuco lança o edital do curso
“Especialização em Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural Edificado”. São 30 vagas na modalidade
de Ensino a Distância. Inscrições de 4 a 14 de abril em
gov.br/fundaj/pt-br/composicao/difor *** Trashin e
Amcham lançam a Revista ESG Trends, que aborda temas
como conceitos e certificações de crédito de carbono.
Para baixar em trashin.com.br/esgtrends *** A banca
Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello entrou
no Ranking 2022 da revista internacional The Trademark
Lawyer como um dos escritórios de advocacia mais respeitados da América do Sul *** A Casa Zuzu Angel / Museu da Moda abriu suas portas no domingo passado (27)
para uma delegação de profissionais de moda e do têxtil
francês, promovida pelo Quai D’Orsay, via Embaixada
da França *** No Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, o
Escritório Di Blasi, Parente & Associados, em parceria
com a AIPLA (American Intellectual Property Law), promoverá um evento virtual do Women em IP abordando o
tema “Ser feliz e saudável no trabalho”. Inscrições: conteudo.diblasiparente.com.br/women-in-ip-2022

Preços já aumentaram 42,7% em 2022

C

om a percepção de
que os preços dos
alimentos aumentaram em 42,7% somente
em 2022, o Brasil foi o país
que mais sentiu a escalada
dos preços. É o que revela estudo recém-divulgado
pela Dunnhumby, na 8ª edição da pesquisa Consumer
Pulse, que foi conduzida no
mês de fevereiro deste ano
e analisou 24 países. Fica difícil para o consumidor entender porque na elaboração dos índices que medem
a inflação brasileira o peso
alimentação não reflete o
que está acontecendo.
Seguido pela Colômbia e
Chile, onde os consumidores têm uma percepção da
inflação de 34% e 31,6%,
respectivamente, 91% dos
brasileiros viram os preços
dos alimentos subirem, dos
quais 70% consideram que
o aumento foi muito maior
em relação ao ano passado.
Na média geral, os consumidores dos países analisados superestimam a taxa
de inflação real em 14 pontos percentuais, enquanto
o Brasil lidera a lista com
35 pontos de distância dos
dados oficiais – à época do
estudo, a inflação estava em
8%; atualmente, as estimativas apontam para 10,5%.
Esse sentimento é corroborado pelo fato de 86%
da população sentir que a
economia do país está fraca
e 72% ver insegurança nas
finanças pessoais. Se na terceira edição do Consumer
Pulse, em maio de 2020,
39% dos brasileiros sentiam
que o dinheiro não rendia
tanto durante as compras,
agora este número saltou
para 66%.
O Consumer Pulse categorizou os consumidores em três grupos: os que
buscam
custo-benefício,
que representam 62% dos
respondentes, os que não
adotam nenhuma estratégia
de compras (34%) e os que
querem qualidade, totalizando 23%.
Dentre os que fazem par-

te do primeiro grupo, para
driblar o aumento na hora
das compras, as estratégias
predominantes são pesquisar em canais virtuais as
melhores ofertas (52%) e
comparar os preços (48%).
Além disso, 42% afirmam
que adquirem alguns produtos somente caso estejam
em promoção, enquanto
outros compram apenas o
que está na lista de mercado
(41%).
Já entre aqueles que
priorizam a qualidade,
28% afirmam comprar
itens naturais e orgânicos
e 26% pagam mais caro
para ter acesso aos melhores produtos. Ainda assim,
considerando que 1/3 dos
consumidores não adotam
uma estratégia específica
para economizar, os varejistas podem apoiá-los
nesse processo.
O nível de preocupação
dos brasileiros com a pandemia seguiu a tendência
de queda do último estudo, passando de 39% para
29% – uma diferença de
20 pontos percentuais em
comparação com a primeira edição, em março
de 2020. Além disso, pela
primeira vez o Brasil não
lidera a lista dos países
mais preocupados com a
Covid-19: o Chile ocupa o
primeiro lugar, com 33%,
e o Japão vem na sequência, com 31%. No entanto, a sensação de retorno
à normalidade não é um
consenso quando se trata
das visitas às lojas físicas:
46% dos consumidores
não se sentem seguros
durante as compras, uma
queda de quatro pontos
percentuais em relação a
setembro do ano passado
e março de 2020.
Os brasileiros estão comprando alimentos com mais
frequência, seja nos supermercados, nos restaurantes
ou no delivery: em média,
mais de uma vez por dia,
o maior nível já registrado
desde a primeira edição do
estudo. A avaliação da expe-

riência na loja e do trabalho
dos varejistas se mantiveram
estáveis: 30% dos consumidores estão satisfeitos com
as experiências de compra
e 38% avaliam que os varejistas estejam fazendo um
bom trabalho em criar um
ambiente de compra seguro
do ponto de vista sanitário
(em setembro do ano passado esses números eram
de 32% e 41%, respectivamente).
Com relação às drogarias, em fevereiro de 2021,
39% dos brasileiros consideravam que os varejistas
estavam fazendo um bom
trabalho nesse sentido; em
setembro este número passou para 32%, e se manteve estável nesta edição em
31%.
Após o início da pandemia do Covid-19, as compras online tiveram uma
tendência de alta, e se estabilizaram em um patamar
elevado (67%). O Brasil
se mantém entre os países
que mais realizam compras
no e-commerce, mas caiu
uma posição para o sexto
lugar, atrás da China (95%),
Tailândia (86%), Malásia
(76%), Colômbia (70%) e
Chile (69%), respectivamente.
A satisfação com a experiência de compra virtual
é alta (33%) e comparável
à da loja, sugerindo ainda
mais estabilidade no futuro.
O delivery é o canal mais
popular (tanto da loja quanto de terceiros).
Embora as pessoas reconheçam pelo menos alguns benefícios da sustentabilidade, apenas 31% dos
brasileiros
demonstram
preocupação com o tema.
No ranking dos países mais
preocupados, o Brasil está
em 9º lugar, atrás de países
como China (57%) e Colômbia (41%).
Já segundo o Radar
Scanntech, após um início
de ano fraco para o varejo
alimentar, o mês de fevereiro revela retomada do
crescimento nas vendas em

valor (+9,2%), ainda abaixo
da inflação, mas com menor retração nas unidades
vendidas (-1,9%), tanto em
supermercado quanto no
atacarejo regional.
A maior frequência
do consumidor nas lojas
(+3,2%) colabora para o
crescimento no mês e, apesar de apresentar menor
retração das unidades por
compra, elas ainda retraem
em torno de (-6%), ou seja, o consumidor brasileiro
continua pagando mais e
comprando menos produtos.
Das principais cestas
que impulsionaram o aumento de vendas em valor, a perecíveis se destaca
com o maior crescimento
(+11,5%) no ano, seguido por pet com (+11%),
mas retraem em unidades.
Enquanto mercearia básica tem maior importância
e apresenta maior crescimento no atacarejo regional
(+10,3%), já mercearia, tem
maior participação e maior
crescimento (+6,4%) no
supermercado. a cesta de
tabaco se mantém como a
única com crescimento em
todos os canais nas vendas
tanto em valor quanto em
unidades no país. Outra categoria que chama atenção
neste ano e tem importante retomada de vendas em
valor (+7,7%) e unidades
(0,2%) no mês, é a cesta de
bebidas.
As
regiões
Norte
(+9,1%),
Centro-oeste
(+8,7%) e Sul (+7,6%)
apresentam crescimento
superior de vendas em valor no ano, com destaque
para o Sul impulsionado
pelo atacarejo regional e
a região centro-oeste pelo
supermercado. Já o Estado de São Paulo apresenta
retomada de crescimento
das vendas em valor no
mês, mas ainda abaixo de
janeiro deste ano. O Nordeste tem o pior desempenho do Brasil, puxado
pela queda do atacarejo
regional.

STF mantém punição a deputado desobediente

P

or maioria de votos o Supremo
Tribunal Federal
(STF) referendou a decisão do ministro Alexandre
de Moraes que estabeleceu
medidas cautelares contra
o deputado federal Daniel
Silveira (União Brasil-RJ),
por se recusar a usar tor-

nozeleira eletrônica. Na
quarta-feira (30), o ministro fixou multa diária de
R$ 15 mil e mandou bloquear todas as contas bancárias do parlamentar para
garantir o pagamento da
penalidade no caso de descumprimento da decisão
que obrigou a utilização

de tornozeleira.
Até às 21hs desta sexta,
8 dos 11 ministros votaram e se posicionaram a
favor das medidas contra
o deputado bolsonarista.
Edson Fachin, Cármen
Lúcia, Dias Toffoli, Rosa
Weber, Gilmar Mendes,
Luís Roberto Barroso,

Luiz Fux e Ricardo Lewandowski se juntaram a Alexandre de Moraes. Nunes
Marques foi o único a votar a favor do parlamentar,
deixando placar em 9 a 1.
Faltava votar André Mendonça, o segundo indicado
à corte pelo presidente Jair
Bolssonaro
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A Amazônia
pede passagem

N

a última quinta-feira, dia 31 de março, após as sustentações, o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou
o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 760, proposta pelos partidos políticos (PSB, REDE, PDT, PV, PT, PSOL e PCdoB),
acompanhados de amici curiae. A demanda relata a lesão ou
ameaça de lesão a direitos fundamentais especialmente por
omissão de políticas públicas de Estado para o combate ao
desmatamento na Amazônia Legal. Foi salientado que não
há concretização efetiva do Plano de Ação para Prevenção
e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) “de modo suficiente para viabilizar o cumprimento
das metas climáticas assumidas pelo Brasil perante a comunidade global em acordos internacionais, internalizados
pela legislação nacional”.
A ação tem por base o aumento histórico do desmatamento na Amazônia Legal em 2019 e em 2020 e ressalta que
os “atos omissivos e comissivos do Poder Público federal
causam grave violação e lesão irreparável ao direito fundamental das presentes e futuras gerações ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado (artigo 225) e, por decorrência,
aos direitos à vida (artigo 5.º), à vida digna (artigo 1.º, III) e
à saúde (artigo 196), bem como aos direitos fundamentais
dos povos indígenas às suas terras tradicionais (artigo 231),
dos povos e comunidades tradicionais (artigos 215 e 216
da CF e artigo 68 do ADCT) e direitos fundamentais das
crianças e adolescentes (artigos 227)”.
A admissibilidade de ADPFs para a efetivação de políticas públicas e implementação de direitos fundamentais não
é nova na jurisprudência do STF. A deficiência estrutural
na concretização de direitos fundamentais garantidos na
Constituição Federal diante da inércia do poder público já
foi objeto de outras demandas decididas pelo STF, como
ressaltou a Ministra Relatora, Carmen Lúcia, em seu voto,
ao admitir o cabimento da demanda.
A relatora ressaltou, no mérito, que a legislação veio se
aprimorando ao longo de vários anos especialmente a partir da década de 70 diante das conquistas geradas também
pelos reclamos da sociedade em relação ao meio ambiente.
Hoje a Constituição determina um verdadeiro “estado constitucional ecológico” ou um estado socioambiental que
não pode admitir retrocessos. Disso resulta cinco princípios
ligados à legislação brasileira: eficiência, responsabilidade,
ética, dignidade e solidariedade ambiental.
A ministra argumentou que a “Floresta Amazônica é um
patrimônio nacional, a maior reserva biológica do mundo
e sobre ela temos a soberania do povo brasileiro”. Nesse
sentido, a soberania impõe ônus de cuidados e preservação.
Ressaltou que a emissão de carbono “não se sujeita a soberania de quem quer que seja, e o impacto de sua devastação
tem efeitos sobre todo o planeta”.
A conservação hídrica, da riqueza da biodiversidade biológica e de sua fauna e flora é um dever de todos, mas, mesmo assim, a Amazônia vem sendo devastada ao longo dos
anos, perdendo vasto território de mata e hoje se encontra
ameaçada, segundo especialistas, de alcançar o “ponto de
não retorno” pela sua crescente “savanização”. A ministra
apontou que esses fatos determinaram uma preocupação
nacional e internacional, não pelo patrimônio em si que
a Amazônia representa, mas pelo desmatamento e riscos
que praticas governamentais nocivas e omissivas possam
causar. O julgamento continua na próxima quarta-feira (6
de abril). Talvez ainda haja uma chance para a Amazônia se
forem eliminados os “cupins” que sobre ela resistem.
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Páscoa: chocolate pode apresentar
diferença de até 224% no preço

U

ma pesquisa de
preços feita pelo
Procon em São
Paulo para a Páscoa deste
ano apontou que um mesmo tablete de chocolate
pode custar 224% a mais
em um estabelecimento
que vende pela internet em
comparação a outro.
Segundo o Procon, a
maior diferença encontrada na pesquisa foi em um
tablete de chocolate meio
amargo da marca Hershey’s,
por R$ 3,85 em um estabelecimento, mas estava sendo vendido em outro por
R$ 12,46.
Já entre os ovos de Pás-

coa, a maior diferença encontrada foi de 144,65%
em um Ferrero Rocher de
365 gramas. Em uma loja,
ele estava sendo comercializado por R$ 72,90. Em
outra loja, esse mesmo ovo
estava sendo vendido a R$
178,35.
Nas caixas de bombons,
a maior diferença encontrada entre os estabelecimentos foi de 96,54%. Uma caixa de Sortidos Garotices, da
Garoto, foi encontrada pelo
preço de R$ 16,49 em uma
loja e R$ 8,39 em outra.
De acordo com o Procon, a pesquisa feita neste
ano apontou um aumento

de 2,36% no preço médio
dos bombons, de 13,02%
nos tabletes de chocolate
e de 19,53% no preço dos
ovos de Páscoa em relação
à Páscoa do ano passado.
O levantamento do Procon foi feito pela internet,
em nove sites, entre os dias
14 e 17 de março. Foram
analisados os sites do Pão
de Açúcar, Ponto Frio, Andorinha, Americanas, Carrefour, Extra, Magazine
Luiza, Mambo e Trimais.
Os preços foram comparados em, no mínimo, três
locais diferentes.
Os especialistas do Procon de São Paulo recomen-

dam que o consumidor faça
uma comparação de preços
praticados em diferentes lojas antes de efetuar a compra. Também é importante,
segundo o Procon, comparar
o preço do frete, se a compra
for feita pela internet.
O Procon informa ainda
que os produtos licenciados com personagens costumam ter um preço mais
elevado. Se o momento for
de orçamento apertado, o
órgão aconselha que as caixas de bombons e tabletes
de chocolates podem substituir os tradicionais ovos de
Páscoa, que costumam ser
mais caros.

Preços dos medicamentos
ficam mais caros 10,89%

O

governo
federal autorizou o
aumento de até
10,89% no preço dos medicamentos. A resolução com
os percentuais de reajuste ao consumidor final foi
publicada nesta sexta-feira
no Diário Oficial da União
(DOU), com o mesmo percentual de ajuste máximo
permitido para os medicamentos dos níveis 1, 2 e
3. Os níveis se referem às

classes terapêuticas de cada
medicamentos, como analgésicos e anti-inflamatórios.
A cobrança dos novos valores já está valendo.
De acordo com a resolução, o aumento foi calculado com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), mais fatores ligados
à produtividade relativos a
cada setor, conforme resolução da Câmara de Regu-

lação do Mercado de Medicamentos (CMED).
A resolução diz ainda que
para fazerem jus ao ajuste
de preços, as empresas produtoras de medicamentos
deverão apresentar relatório de comercialização à
CMED até o dia 10 de abril.
O texto diz que as empresas produtoras deverão dar
ampla publicidade aos preços de seus medicamentos,
por meio de publicações

em mídias especializadas de
grande circulação. Os preços não podem ser superiores aos preços publicados
pela CMED no portal da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Ao comércio varejista, caberá dar publicidade dos reajustes, mantendo à disposição dos
consumidores e dos órgãos de
proteção e defesa do consumidor as listas dos preços de medicamentos atualizadas.

Baracitinibe, 1º remédio para tratar
covid-19, é aprovado no SUS

P

acientes
adultos
hospitalizados que
necessitam de oxigênio por máscara ou cateter nasal por consequência
da covid-19 poderão ser
tratados com baricitinibe.
O medicamento - que passa
a ser primeiro para o tratamento da covid-19 incorporado pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) - já tem registro no Brasil com indicação para artrite reumatoide
ativa moderada a grave e
dermatite atópica moderada
a grave. A decisão foi publicada por meio da Portaria

nº 34/2022 assinada pela
Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) no Diário
Oficial da União.
O baricitinibe já havia sido aprovado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como tratamento para casos graves
da doença e teve recomendação de incorporação
da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de
Saúde (Conitec). Durante
o processo de análise da
Conitec, o tema foi sub-

metido à consulta pública,
entre os dias 15 e 24 de
março, para contribuições
de especialistas e da sociedade em geral.
A recomendação final da
comissão, favorável à incorporação, foi tomada em reunião extraordinária, convocada na última quarta-feira.
Os estudos analisados pela
comissão apontam que o
uso do medicamento pode
contribuir para uma redução significativa de mortes
por covid-19 de pacientes
adultos hospitalizados e que
necessitam de oxigênio por

máscara ou cateter nasal, ou
que precisam de alto fluxo
de oxigênio ou ventilação
não invasiva.
O baractinibe é um medicamento que atua sobre
o sistema imune, auxiliando
no processo de recuperação
de quadros inflamatórios.
De forma mais específica,
ele diminui a ação da interleucina-6 (IL-6), substância
ligada à ocorrência de reações inflamatórias geradas
por diversas doenças e se
apresenta com níveis elevados em casos mais graves
da doença.
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POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 / NIRE 33300294163

Relatório da Administração sobre o Exercício findo em 31/12/2021: A Administração da Polo Capital Securiti- a Companhia realizou emissão da CRI da 67ª Série de 1ª emissão com vencimento em 14/08/2025. O valor total
zadora S.A. (“Companhia”), sociedade por ações constituída em 31/05/2010, vem apresentar-lhes o Relatório da da série é de R$18.500 mil. Em 2019, a Companhia realizou emissão da CRI da 64ª Série de 1ª emissão com venAdministração e as correspondentes Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2021, devi- cimento em 14/03/2023. O valor total da série é de R$10.000 mil e a emissão da CRI da 65ª Série de 1ª emissão
damente acompanhado do Relatório dos Auditores Independentes. Ambiente Econômico: O ambiente de inves- com vencimento em 30/06/2021. O valor total da série é de R$15.000 mil. Em 2018: 62ª e 63ª série da 1ª Emissão:
timentos em 2021 foi marcado por movimentos importantes, alguns dos quais ainda impulsionados pela pandemia Esta emissão foi realizada em 15/06/2018, tendo a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
do Covid. Em uma tentativa de controle da inflação, somada à piora do cenário fiscal, vimos o aumento da Selic S.A. como agente fiduciário. Foram emitidos 343 (trezentos e quarenta e três) CRI da 62ª Série com vencimento
que fechou o ano de 2021 em 9,25%. Sendo o maior patamar desde julho de 2017. No que diz respeito ao setor em 10/09/2030, 39 (trinta e nove) CRI da 63ª Série com vencimento em 10/09/2030. O valor total das séries é de
imobiliário, esse continuou a trajetória de crescimento. E apesar do aumento da Selic, as taxas de financiamento R$ 19.103 mil. Capital Social: O capital social da Companhia está totalmente subscrito e integralizado no montancontinuaram baixas, se comparado com o histórico. O segmento ainda se beneficia da mudança do comportamen- te de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000,00 (quinhentas mil) ações ordinárias nominativas.
to das pessoas (que passaram a ficar mais tempo em casa). Observamos o crescimento expressivo de captação Informações Adicionais: Em concordância com as disposições normativas vigentes (Instrução CVM nº 591, de
nos fundos de renda fixa. E, em relação as operações de créditos ofertadas, verificamos uma certa redução nos 26/10/2017), cumpre esclarecer que o Auditor Independente ou Partes Relacionadas com o Auditor Independenspreads, mas ainda assim foi possível capturar deals com bom risco-retorno. Por fim, a administração entende que te da Companhia (Ernst & Young Auditores Independentes S.S.) não prestam qualquer tipo de serviço que não
as empresas continuarão buscando os mercados de capitais como alternativa de financiamento. Atividades da seja de auditoria externa. A Administração. Rio de Janeiro, 31/03/2022. Carlos Eduardo Parente de Oliveira
Companhia: A Companhia realizou a emissão e distribuição de novos CRI, conforme abaixo descritos: Em 2020, Alves Conrado Valiante da Rocha - Diretor Presidente Diretor.
2021 _____
2020
Balanço patrimonial 31/12/2021 e 2020 (Em MR$) _____
Nota _____
2021 _____
2020 Demonstração do Resultado em 31/12/21 e 2020 (Em MR$, exceto o lucro p/ação) Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/21 e 2020 (Em MR$) _____
Nota ______
2021 ______
2020 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Ativo
1.201 _____
1.225 Receita operacional bruta
____
_____
41
(16)
12
650
508 Lucro líquido / (prejuízo) do exercício
Circulante
1.179 _____
1.114 Receita líquida de serviços prestados
_____
Ajustes:
650
508
Caixa e equivalentes de caixa
4
8
44 Resultado bruto
Imposto de renda e contribuição social diferidos
4 _____
(5)
_____
Aplicações financeiras
5 e 16
818
560 Despesas e outras receitas operacionais
45 _____
(21)
_____
14
(676)
(576) Lucro líquido / (prejuízo) ajustado do exercício
Contas a receber de clientes
6
43 Despesas gerais e administrativas
Variações nos ativos e passivos
(1)
(2)
(-) Provisão para devedores duvidosos
6
(43) Despesas tributárias
(258) (101)
49
23 Aplicações financeiras
Tributos a compensar e recuperar
8
60
37 Créditos tributários - lastros
193 (204)
3
10 Conta corrente com patrimônios fiduciários (Ativo)
Conta corrente com patrimônios fiduciários
7 e 15
270
463 Outras receitas/(despesas) operacionais
62
227
13 ______
29 ______
16 Tributos correntes a recuperar
Outros créditos a receber
23
10 Resultado financeiro líquido
(13)
(10)
(596)
(529) Outros créditos a receber
Não Circulante
22 _____
111
_____
1
1
54 ______
(21) Fornecedores
______
Créditos Tributários
1
5 Resultado antes dos tributos sobre o lucro
(4)
5
(9)
- Impostos e contribuições a recolher
Tributos a compensar e recuperar
8
21
106 Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 17
9
(5)
17 ______
(4) ______
5 Impostos e contribuições a pagar sobre os lucros
Passivo
1.201 _____
1.225 Imposto de renda e contribuição social diferidos
_____
(71) _____
152
_____
41 ______
(16) Outras contas a pagar
______
Circulante
372 _____
427 Lucro líquido / (prejuízo) do exercício
_____
(36) _____
44
_____
Lucro líquido / (prejuízo) por ação R$
0,08 _______
(0,03) Caixa proveniente das atividades operacionais
_______
Fornecedores
9
8 Quantidade de ações ao final do exercício
11.a 500.000 500.000 Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento
Impostos e contribuições a pagar sobre os lucros
9
(10)
_____- _____
Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/21 e 2020 - (Em MR$) Pagamento de dividendos
Impostos e contribuições a recolher
9
3
7 _____________________________________________________________
Caixa utilizado nas atividades de financiamento
(10)
_____- _____
2021
2020
____
____
Dividendos a pagar
11
10
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa _____
(36) _____
34
Lucro
líquido
do
exercício
41
(16)
Outras contas a pagar
10
341
412
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
44
10
Outros
resultados
abrangentes
____
____
Patrimônio líquido
11
829 _____
798
_____
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
8 _____
44
_____
Total
de
resultados
abrangentes
41
(16)
____
____
Capital social
500
500
Variação do Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa
(36) _____
34
_____
Reserva legal
66
63 _____________________________________________________________
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/21 e 2020 (Em MR$) Informações suplementares dos fluxos de caixa das
Reserva especial de lucros
263
235
Reserva de lucros
______________________
atividades operacionais:
Reserva
Lucros/
Imposto pago
(19) _____
(15)
_____
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
_____________________________________________________________
Reser- especial (prejuízos)
1. Contexto operacional A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Companhia”) foi
Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/21 e 2020 (Em MR$) ______
2019 ______
2018
Capital
va
de
acumuconstituída em 31/05/2010, tendo como objetivo a aquisição de créditos imobiliários
Receitas
social ______
legal _______
lucros _________
lados Total
______
____ Vendas líquidas de serviços
e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários, aquisição e
650
508
Saldos
em
31/12/2019
500
63
251
814
securitização de créditos hipotecários e de créditos oriundos de operações e finanCréditos tributários - lastros
49
23
Resultado
líquido
do
exercício
(16)
(16)
ciamentos imobiliários em geral e prestação de serviços referentes a operações no
Outras receitas/(despesas) operacionais
3
10
Destinação
Compensação
de
prejuízos
16
(16)
mercado secundário de hipotecas e de créditos oriundos de operações e financiaInsumos adquiridos de terceiros
Saldos
em
31/1282020
500
63
235
798
______
______
_______
_________
____
mento imobiliários em geral. A Companhia está situada na Avenida Ataulfo de PaiServiços de terceiros e outros
(676) (576)
41 41 Tributos
va, 204 - 10ª andar, Rio de Janeiro. A Companhia obteve registro junto à Comissão Resultado líquido do exercício
(1)
(2)
Destinação:
de Valores Mobiliários (“CVM”) para operar no ramo de securitização em
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
25 ______
(37)
______
Reserva
legal
(Nota
11)
3
(3)
22/09/2010. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações finanValor adicionado recebido em transferência
(10)
- (10) Receitas financeiras
ceiras: a. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras Dividendo mínimo obrigatório (Nota 11)
29 ______
16
______
Reserva
especial
de
lucros
(Nota
11)
41
(41)
______
______
_______
_________
____
da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Valor adicionado total a distribuir
54 ______
(21)
______
Saldos
em
30/12/2021
500
66
263
829
______
______
_______
_________
____
Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
Distribuição do valor adicionado
e os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamen- nais que ainda serão auferidas pela Companhia ao longo do prazo da operação, as Imposto de renda e contribuição social diferidos
4
(5)
tos Contábeis (“CPC”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Os mem- receitas já auferidas são reconhecidas e o respectivo caixa transferido. Resultado Impostos, taxas e contribuições
9
bros do Conselho de Administração, em 31/03/2022, aprovaram as demonstrações auferido nos investimentos em títulos e valores mobiliários (receitas financeiras e Remuneração de capitais próprios
financeiras da Companhia e autorizaram a sua divulgação, bem como o encami- despesas financeiras): As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre Distribuição de dividendos
10
nhamento para deliberação em Assembleia de Acionistas. b) Base da mensuração: fundos investidos e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo Lucros retidos/(prejuízo) do exercício
31 ______
(16)
______
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado,
54 ______
(21)
______
base de valor, exceto pelos instrumentos financeiros não derivativos designados através do método dos juros efetivos. As distribuições recebidas de investidas relegal
é
constituída
na
forma
estabelecida
na
Lei
6.404/76,
e
alterações
posteriores,
e
pelo valor justo por meio do resultado que são mensurados pelo valor justo. c) gistradas por equivalência patrimonial reduzem o valor do investimento demonstraMoeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras es- ções financeiras. Quando aplicável, as despesas financeiras abrangem despesas no Estatuto Social da Companhia, respeitando o percentual mínimo de 5% do lucro do
tão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as infor- com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto a valor presente das provisões, líquido e o percentual máximo de 20% do capital social da Companhia. Aos acionistas
mações financeiras apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25%
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d) Uso de estimativas do resultado, perdas por redução ao valor recuperável (“impairment”) reconhecidas do lucro líquido do exercício, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações,
e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as nos ativos financeiros. Despesas operacionais: A despesa operacional da Compa- que no exercício findo em 31/12/2021 totalizou R$10 e constituição de R$28 referente
normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premis- nhia é formada pelo montante de juros, ágios/deságios e atualização monetária às reservas especiais de lucros. c) Lucro líquido (Prejuízo) por ação: O lucro líquido
sas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados dos apuradas nos Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos, bem como demais (prejuízo) por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas
elementos das demonstrações financeiras. A liquidação das operações envolvendo despesas vinculadas diretamente à emissão desses certificados. Essas despesas da Companhia pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas duranessas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados. A Compa- são reconhecidas na Companhia quando existe evidência convincente: de que os te o exercício. Inexistem ações adquiridas e mantidas em tesouraria no encerramento
nhia revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. 3. Resumo riscos e benefícios mais significativos inerentes à titularidade dos créditos foram dos períodos apresentados. 12. Receita líquida de serviços prestados: A Companhia
das principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas abaixo têm transferidos para os investidores; (ii) de que os custos associados e os riscos de atua na estruturação de securitização de créditos imobiliários, a qual faz jus a valores
sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nestas possíveis cancelamentos de emissões puderem ser mensurados de maneira confi- definidos contratualmente, a título de taxa de administração, devidas pelos respectidemonstrações financeiras. 3.1. Instrumentos financeiros: A Companhia classifi- ável; e(iii) de que o valor da despesa operacional possa ser mensurado de maneira vos patrimônios fiduciários. Em 31/12/2021, os ativos totais dos patrimônios separados,
ca ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros confiável. Caso seja provável que ganhos adicionais serão oferecidos aos investi- sob sua administração, montavam R$163.805 (R$203.499 em 31/12/2020). As receitas
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. dores e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, o ganho é reconhecido oriundas destas operações são integralmente dependentes destes patrimônios fiduciáA Companhia classifica passivos financeiros não derivativos na categoria de outros como uma elevação da despesa operacional conforme as demais despesas vincu- rios aos quais a Companhia realiza as transações e caso tais operações fossem efetuapassivos financeiros. No atual contexto operacional, a Companhia não tem transa- ladas às emissões sejam reconhecidas. 3.4. Imposto de renda e contribuição das junto a terceiros, os resultados auferidos poderiam ser substancialmente diferentes.
2021 _____
2020
_____
ções referenciadas em moeda estrangeira. Ativos e passivos financeiros não deri- social: A provisão para imposto de renda, quando aplicável, é constituída com 12. Receitas de prestação de serviços
681
533
vativos - reconhecimento e desreconhecimento: A Companhia reconhece os em- base no lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% Receita de serviços prestados
(31) _____
(25)
_____
préstimos e recebíveis e instrumentos de dívida, inicialmente, na data em que sobre o lucro tributável excedente de R$240, e a provisão para contribuição social Impostos e contribuições incidentes sobre a receita
650 _____
508
_____
foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor. As antecipações e os valores pas2021 _____
2020
_____
na data da negociação. A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os síveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de 13. Resultado financeiro líquido:
29 _____
16
_____
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia acordo com a previsão de sua realização. O resultado das operações é apurado em Receita financeira
29 _____
16
_____
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo conformidade com o regime contábil da competência do exercício. As receitas, as
2021 _____
2020
_____
financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios despesas e os custos incluem os rendimentos, os encargos e as variações mone- 14. Despesas gerais e administrativas:
300
351
da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja tárias que foram calculados com base em índices ou taxas oficiais e que incidem Serviços profissionais especializados
32
31
criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhe- sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes. Quando aplicável, incluem Comunicação
1
2
cida como um ativo ou passivo separado. A Companhia desreconhece um passivo os ajustes de valor de mercado e/ou de realização. O ágio e o deságio apurados na Seguros
44
35
financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. compra dos recebíveis são apropriados ao resultado do exercício de acordo com o Despesas com Publicações
299 _____
157
_____
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado fluxo de recebimento dos recebíveis. 3.5. Outros ativos e passivos circulantes e Outros serviços
676 _____
576
_____
no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito não circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for proválegal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líqui- vel que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia 15. Operações com partes relacionadas: Em 31/12/2021 e 31/12/2020, os sal2021 _____
2020
_____
da ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Ativos e passivos e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhe- dos com partes relacionadas eram os seguintes:
financeiros não derivativos - mensuração: Empréstimos e recebíveis: Os ativos fi- cido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou Ativo
270
463
nanceiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de in- constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso Conta corrente com lastros (Nota Explicativa nº 7)
vestimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos Resultado
650
508
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As Receitas de prestação de serviços (Nota Explicativa nº 12)
Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, aplica- provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envol- 16. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: Os valores de realização
ções financeiras, conta corrente com patrimônios fiduciários, direitos creditórios vido. 3.6. Demonstração do valor adicionado: A Companhia incluiu na divulga- estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por
adquiridos, contas a receber de clientes e outros créditos a receber. Caixa e equi- ção das suas demonstrações financeiras a Demonstração do Valor Adicionado meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avavalentes de caixa: O caixa e equivalentes de caixa são recursos bancários, em (“DVA”), que tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada pela Compa- liações. O investimento em CRI envolve riscos que deverão ser observados pelo
espécie ou aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez que são pronta- nhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado,
mente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à
insignificante risco de mudança de valor. A aplicação é considerada de curto prazo como a parcela da riqueza não distribuída. 3.7. Contas-correntes com patrimô- Emissora, quanto à Cedente e aos próprios CRIs. O potencial investidor deve ler
quando possui vencimento de três meses ou menos, a contar da data da aquisição. nios separados: Eventualmente a Companhia pode antecipar recursos para co- cuidadosamente todas as informações que estão descritas nos Termos de emissão
Contas a receber - recebíveis imobiliários: São representados por direitos creditó- bertura de custos relacionados à emissão das operações de securitização em regi- dos CRIs, bem como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais
rios adquiridos de operação de cessão de cédulas de créditos imobiliários sem me fiduciário, os quais serão compensados posteriormente pelos patrimônios que julgar necessário antes de tomar uma decisão de investimento. Os CRIs estão
coobrigação do cedente. Os recebíveis são registrados pelo seu valor de aquisição fiduciários quando concluída a operação de captação e a disponibilidade financeira sujeitos às variações e condições do mercado de atuação da cedente dos crédie os certificados emitidos por seu valor de captação, acrescidos dos rendimentos dos mesmos. 3.8. Novas normas e interpretações já efetivas: A Companhia ado- tos de cada recebível imobiliário, pois são afetados principalmente pelas condições
e/ou encargos auferidos até a data de encerramento do balanço, os quais não são tou todos os pronunciamentos (novos ou revisados) e interpretações emitidas pelo políticas e econômicas nacionais e internacionais. Os CRIs também poderão estar
incorporados ao resultado e ao patrimônio da Companhia, por se constituírem em CPC que estavam em vigor em 31/12/2021. 4. Caixa e equivalentes de caixa: sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como mopatrimônio em separado nos termos da Lei 9.514/97, e controlados individualmente O saldo de R$8 (R$44 em 2020) representa haveres mantidos em conta corrente, ratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRIs, alteração
na política econômica, decisões judiciais etc. A administração desses instrumentos
por projeto. O saldo de securitização é demonstrado pelo valor líquido, no ativo ou conforme demonstrados a seguir:
no passivo, conforme o caso, na rubrica “Direitos creditórios adquiridos”. Instru- Descrição
2021 ____
2020 é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade
____
mentos financeiros passivos e não derivativos: Passivos financeiros são classifica- Depósitos bancários
8
44 e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das
dos como passivos financeiros a valor justo por meio do resultado, passivos finan- 5. Aplicações financeiras: O valor relativo às aplicações financeiras é mantido taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicaceiros a custo amortizado, ou como derivativos classificados como instrumentos de com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, sendo apre- ções de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
Os principais instrumentos financeiros usualmente utilizados pela Companhia são
hedge, conforme o caso. A Companhia determina a classificação dos seus passi- sentada como segue:
Prazo de
vos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos financeiros __________________
Tipo de aplicação
vencimento
Remuneração
2021 _____
2020 aplicações em CDB, em condições normais de mercado, estando reconhecidos
____________
_____________
_____
pelos critérios descritos na Nota Explicativa nº 5. a) Critérios, premissas e limitasão inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financia- Certificado de depósito
Até dezembro
00,50% e
mentos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. O passivo bancário
de 2022
1 100,51% CDI
818
560 ções utilizados no cálculo dos valores de mercado: i) Caixa e equivalentes de caixa:
financeiro da Companhia inclui fornecedores, dividendos a pagar e outras contas a Referem-se a certificados de depósitos bancários emitidos pelo Banco Bradesco Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado
pagar. Redução ao valor recuperável (impairment): Caso haja créditos com liquida- S.A. (AAA) que são remunerados à taxa de 100,50% e 100,51% (99,50% em 31 idênticos aos saldos contábeis. ii) Conta corrente com patrimônios fiduciários, conção duvidosa, tais créditos podem ser devolvidos às empresas de quem a Compa- de dezembro de 2020) do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”) com venci- tas a receber de clientes, outros créditos a receber, fornecedores e outras contas a
nhia os comprou ou pode haver a troca dos mesmos por outros, de acordo com as mentos até dezembro de 2022 (31/12/2020: vencimentos até dezembro de 2021). pagar: Apresentado ao valor histórico que Administração entende que se aproxima
condições de coobrigação dos contratos de compra de recebíveis, não sendo apli- 6. Contas a receber de clientes: Em 31/12/2021 e 31/12/2020 são representados por: do seu valor de mercado em função do curto prazo de vencimento. iii) Aplicações ficável, portanto, o reconhecimento de perdas estimadas em créditos de liquidação ___________________________________________________
Tipo de aplicação
2021 _____
2020 nanceiras: O valor justo das aplicações financeiras é apurado por referência aos seus
____
duvidosa. Todas as CCI, que são lastro dos CRIs pulverizados, contam com aliena- Contas a receber
43 preços de fechamento na data de apresentação das demonstrações contábeis. Não
____- _____
ção fiduciária ou recompra por parte da incorporadora no caso de inadimplência. Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
(43) havendo cotação de mercado, o valor justo é estimado com base no valor presente
____- _____
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classi- No exercício findo em 31/12/2021 os valores reconhecidos como provisão para perdas dos fluxos de caixa futuros descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na
ficado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado, caso seja classifica- na realização de rendas a receber por serviços prestados foram baixados como perda data de apresentação. b) Risco de taxa de juros e inflação: Decorre da possibilidade
do como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do definitiva por falta de liquidez dos devedores. 7. Conta corrente com patrimônios da Companhia sofrer perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado fiduciários: Refere-se à antecipação dos custos realizada pela Companhia inerente à sobre seus ativos e passivos financeiros. De acordo com suas políticas financeiconforme incorridos. Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do emissão das operações de securitização que será compensada posteriormente pelos ras, a Companhia não tem efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros
resultado são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ati- patrimônios fiduciários quando concluída a operação de captação. Os saldos de conta que tenham caráter especulativo. c) Risco de crédito: Decorre da possibilidade de
vos, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidas no resultado do corrente com patrimônios fiduciários (“Lastro”) estão demonstrados nas tabelas abaixo: a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou
exercício. São compostos pelo saldo de aplicações financeiras. Capital social: Ativo
Passivo
2021
2020 de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros.
________________
_______________________
_____
_____
A Companhia classifica instrumentos financeiros emitidos como passivo e patrimô- Polo Securitizadora
Lastro - 6ª e 7ª Séries
7
21 Em 31/12/2021 e 2020, os principais saldos expostos a riscos de créditos são aplinio de acordo com a substância dos termos contratuais de tais instrumentos. As Polo Securitizadora
Lastro - 4ª e 5ª Séries
7
7 cações financeiras, conta corrente com patrimônios fiduciários, contas a receber de
ações emitidas pela Companhia somente são resgatáveis à escolha da Compa- Polo Securitizadora
Lastro - 13ª Séries
113
110 clientes e outros créditos a receber, conforme demonstrado no balanço patrimonial.
nhia, por isso, estão classificadas no patrimônio líquido. Os dividendos mínimos Polo Securitizadora
Lastro - 11ª e 12ª Séries
7
6 d) Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro): Decorre da escolha entre caobrigatórios, conforme definido em estatuto são reconhecidos como passivo. Divi- Polo Securitizadora
Lastro - 16ª e 17ª Séries
7
6 pital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a
dendos discricionários são reconhecidos como distribuições dentro do patrimônio Polo Securitizadora
Lastro - 21ª e 22ª Séries
7
7 Companhia utiliza para financiar suas operações. Para mitigar os riscos de liquidez
líquido, quando da sua aprovação pelos acionistas da Companhia. 3.2. Provisões: Polo Securitizadora
Lastro - 20ª Serie
7
14 e a otimização do custo médio ponderado do capital, a Companhia monitora permaos níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia Polo Securitizadora
Lastro - 24ª e 25ª Séries
7
7 nentemente
cumprimento de exigências previstas em contratos de CRI. e) Hierarquia de valor
tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confi- Polo Securitizadora
Lastro - 31ª, 32ª e 33ª Séries
7
7 justo: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados
ável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obriga- Polo Securitizadora
Lastro - 34ª, 35ª e 36ª Séries
7
6 observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados
ção. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contin- Polo Securitizadora
Lastro - 37ª, 38ª e 39ª Séries
7
7 em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas
gentes e das obrigações legais são efetuadas de acordo com os critérios definidos Polo Securitizadora
Lastro - 43ª Série
7
7 nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustano CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, da seguinte Polo Securitizadora
Lastro - 44ª,45ª e 46ª Séries
7
7 dos) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto
forma: Ativos contingentes: Não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, Polo Securitizadora
Lastro - 40ª,41ª 42ª Séries
7
7 os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo,
exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua reali- Polo Securitizadora
Lastro - 47ª,48ª 49ª Séries
8
7 diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o
zação, sobre as quais não cabe mais nenhum recurso. Provisões para risco: São Polo Securitizadora
Lastro - 50ª,51ª 52ª Séries
8
7 ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs
avaliados por assessores jurídicos e pela Administração, levando em conta a pro- Polo Securitizadora
Lastro - 53ª e 54ª Séries
8
7 não observáveis). A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarbabilidade de perda de uma ação judicial ou administrativa que possa gerar uma Polo Securitizadora
Lastro - 55ª Série
7
188 quia do valor justo no final do exercício das demonstrações financeiras em que ocorsaída de recursos que seja mensurável com suficiente segurança. São constituídas Polo Securitizadora
Lastro - 56ª e 57ª Séries
7
7 reram as mudanças. A tabela abaixo apresenta os valores justos dos ativos e passiprovisões para os processos classificados como perdas prováveis pelos assesso- Polo Securitizadora
Lastro - 59ª, 60ª e 61ª Séries
7
7 vos financeiros mensurados ao valor justo e seus níveis na hierarquia de valor justo.
res jurídicos; tais processos também são divulgados em notas explicativas. Passi- Polo Securitizadora
Lastro - 62ª e 63ª Séries
7
7 31/12/2021
vos contingentes: São incertos e dependem de eventos futuros para determinar se Polo Securitizadora
Lastro - 65ª Série
7
7 Ativos financeiros a valor justo
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Total
______
______
______
_____
existe probabilidade de saída de recursos. Passivos dessa natureza não são provi- Polo Securitizadora
Lastro - 67ª Série
7
7 Aplicações financeiras (Nota 5)
_____
_____
818
818
sionados, mas divulgados, se classificados como perda possível; e não provisiona270
463 31/12/2020
_____
_____
dos nem divulgados, se classificados como perda remota. 3.3. Apuração do resul- 8. Tributos a compensar e recuperar:
2021 ____
2020 Ativos financeiros a valor justo
____
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Total
______
______
______
_____
tado: Receita operacional: A receita operacional da Companhia é formada pelo IRPJ/CSLL a recuperar
81 ____
143 Aplicações financeiras (Nota 5)
____
560
560
montante de juros, deságios/ágios e atualização monetária auferidas nas carteiras
81 ____
143 Durante o exercício findo em 31/12/2021 e exercício findo em 31/12/2020, não hou____
de recebíveis imobiliários, pelo resultado gerado em operações sujeitas ao regime Circulante
60 ____
37 ve transferência entre os níveis de hierarquia de valor justo. 17. Imposto de renda
____
fiduciário e pelo resultado auferido nos investimentos em títulos e valores mobiliá- Não circulante
21 ____
106 e contribuição social: Segue tabela abaixo com o detalhamento de cálculo do im____
rios. Essas receitas são medidas pelo valor justo e são reconhecidas, na Compa- 9. Impostos e contribuições a recolher:
2021 ____
2020 posto de renda e da contribuição social para o os exercícios findos em 31/12/2021
____
nhia, quando existe evidência convincente: (i) de que os riscos e benefícios mais PIS e COFINS sobre resultados próprios
3
2 e 2020:
2021 2020
____
____
significativos inerentes à titularidade dos créditos foram transferidos para os inves- Outros impostos
5 Lucro/(Prejuízo) antes dos impostos
____- ____
54 (21)
tidores; (ii) de que é provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para
3 ____
7 Compensação de Prejuízo
____
(16)
a entidade; (iii) de que os custos associados e os riscos de possíveis cancelamen- 10. Outras contas a pagar: Refere-se, principalmente, a valores a serem repas38
tos de operações puderem ser mensurados de maneira confiável; e (iv) de que o sados a investidores no encerramento dos patrimônios separados, cujos recursos Base de Apuração Lucro Real
IRPJ
alíquota
de
15%
(6)
3
valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo das condições estão mantidos em aplicação financeira, no montante de R$281 em 31/12/2021 IRPJ - alíquota de 10%
(3) ____
2
____
individuais das operações contratadas e/ou dos respectivos Certificados de Rece- (R$412 em 31/12/ 2020); e pela provisão constituída para o pagamento de serviços CSLL - alíquota de 9%
(9)
5
bíveis Imobiliários e do Agronegócio para os quais oferecem lastro. Em condições com auditoria, no montante de R$ 60 (Não havia saldo em 31/12/2020) 11. Patri- Impostos totais antes das adições e exclusões
normais, a transferência se dá na emissão dos Certificados de Recebíveis Imobili- mônio líquido: a) Capital social: O capital social está dividido em 500.000 ações Efeito sobre adições e exclusões de despesas temporariamente indedutíveis (4) ________
ários e do Agronegócio para os quais a Companhia não oferece qualquer garantia ordinárias, nominativas, sem valor nominal, no montante de R$500, totalmente integra- Ativo fiscal diferido sobre compensação de prejuízo fiscal
(13) continua...
5
de retorno aos investidores. Nessa oportunidade, exceto pelas receitas operacio- lizado. b) Reserva legal e destinação dos lucros, distribuição de dividendos: A reserva Imposto efetivo calculado
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18. Contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte envolvida
em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devessem
estar registrados ou divulgados nas demonstrações financeiras para os exercícios
findos em 31/12/2021 e 2020. A Companhia tem conhecimento de processos que
não estão registrados ou divulgados nos patrimônios fiduciários dos CRIs, mas há
monitoramento mensal dos casos. Lembrando que o patrimônio próprio é dissociado dos CRIs e a Companhia não responderá por eventuais condenações. Até o
momento a Companhia avalia que não é necessário o reconhecimento de provisão
para contingências, pois a previsão de recuperação dos créditos é grande de acordo com os controles utilizados. 19. Outras informações: Para os exercícios findos
em 31/12/2021 e 2020, não houve deliberação sobre a remuneração dos administradores (Conselho e Diretoria) e, também, não houve remuneração dos administradores da Companhia. Em 10/03/2020, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu
o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP/nº 02/2020 orientando as Companhias e seus Auditores Independentes a considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19
em seus negócios, os riscos e incertezas aos quais as companhias estão expostas,
bem como o reflexo em suas demonstrações financeiras e informações trimestrais.
Para o monitoramento dos efeitos subsequentes à presença da pandemia em curso no Brasil a Companhia informa que possui infraestrutura financeira e tecnológica
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras: Aos
Diretores e Acionistas da Polo Capital Securitizadora S.A. Rio de Janeiro - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Polo Capital Securitizadora
S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeiras da Polo Capital Securitizadora S.A. em 31/12/2021, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Transações entre partes relacionadas: Conforme descrito
nas notas explicativas nos 12 e 15, a Companhia tem suas operações conduzidas no
contexto de securitização de créditos imobiliários, a qual faz jus a valores definidos
contratualmente, a título de taxa de administração, devidas pelos respectivos patrimônios fiduciários, de forma que seus resultados são substancialmente decorrentes
dessas operações. As receitas oriundas destas operações são integralmente dependentes das partes relacionadas com as quais a Companhia realiza as transações e
caso tais operações fossem efetuadas junto a terceiros, os resultados auferidos poderiam ser eventualmente diferentes. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de
auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a
descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários
sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto
de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas
demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de
auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Receita líquida de serviços prestados: A Companhia atua na estruturação de securitização de créditos imobiliários, a qual faz jus a valores definidos contratualmente, a título de taxa de administração, devidas pelos respectivos patrimônios fiduciários. Conforme apresentado
na demonstração do resultado e na nota explicativa nº 12, durante o exercício findo
em 31/12/2021 a Companhia apresentou receita líquida de serviços prestados no
montante de R$ 650 mil. Considerando a sua relevância e o impacto direto no resul-

para realizar suas atividades, antecipou e vem mantendo o trabalho remoto dos colaboradores envolvidos no controle das atividades, em regime de contingência, de
forma a não interromper a continuidade dos negócios, e está monitorando as ações
de contenção da propagação do vírus e tomando todas as medidas necessárias.
Nesse contexto, a Companhia ressalta que, até o momento, não ocorreram impactos relevantes ou materiais em seus negócios, relacionados ao COVID-19 ou a
qualquer outro evento subsequente, que justificassem a alteração das informações
relacionadas às demonstrações financeiras, do exercício findo em 31/12/2021.
20. Demonstrações financeiras fiduciárias - informações complementares
acerca da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI: Com a
publicação da Instrução CVM nº 600, datada de 1º de agosto de 2018, foram instituídas novas disposições envolvendo Certificados de Recebíveis do Agronegócio
e alterados determinados dispositivos contidos em outras instruções normativas
publicadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Nesse contexto, destacamos o
artigo 34 dessa ICVM nº 600 que acrescentou à Instrução CVM nº 480, de 7 de
dezembro de 2009, o artigo 25-A que, por sua vez, passou a requerer o tratamento, em se tratando de companhia securitizadora, de cada patrimônio separado
como entidade que reporta informação para fins de elaboração de demonstrações
financeiras individuais, desde que a companhia securitizadora não tenha que contado da Companhia, a receita líquida de serviços prestados foi considerada como o
principal assunto de auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos
procedimentos de auditoria foram, entre outros: (i) verificação da existência das receitas de serviços com base nos termos de securitização vigentes; (ii) recálculo, em
bases amostrais, da receita apurada no exercício, incluindo a atualização monetária
com base nos indicadores financeiros definidos nos termos de cessão; (iii) recálculo
dos impostos incidentes na prestação dos serviços; (iv) verificação, por amostra, do
recebimento dos valores de receita de serviços através de extratos bancários; e (v)
verificação das divulgações efetuadas pela diretoria da Companhia nas notas explicativas às demonstrações financeiras. Baseados no resultado dos procedimentos de
auditoria efetuados sobre a receita líquida de serviços prestados, que está consistente com a avaliação da diretoria, consideramos que os critérios e premissas adotados
pela diretoria são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas
em conjunto. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração
do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31/12/2021, elaborada sob
a responsabilidade da diretoria da Companhia, foi submetida a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração
está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essa demonstração 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 financeiras tomadas em
conjunto.Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e
o relatório do auditor: A diretoria da Companhia é responsável por essas outras
informações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre
as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de
ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 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 diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras: A diretoria é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Companhia 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 processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de

solidá-lo em suas demonstrações conforme as regras financeiras aplicáveis à sociedades anônimas. Em atendimento a essa disposição, a partir do exercício findo
em 31/12/2018, a Companhia deixou de fazer constar nas suas notas explicativas,
as demonstrações financeiras vinculadas aos patrimônios separados por ela instituídos, passando a disponibilizá-las em sua página na rede mundial de computadores, em até três meses após o encerramento do exercício social, o qual foi
estabelecido como sendo 31 de dezembro, para todos os patrimônios separados
ativos. Os recebíveis vinculados ao regime fiduciário constituem o lastro de CRIs e
CRAs emitidos nesse regime. Pela fidúcia, tais créditos ficam excluídos do patrimônio comum da Companhia, passando a constituir direitos patrimoniais separados,
com o propósito específico e exclusivo de responder pela realização dos direitos
dos investidores, exceto os com regime fiduciário com coobrigação. A Companhia é
responsável pela gestão de 23 patrimônios separados (em 31/12/2020: 23 patrimônios separados), totalizando ativos totais da ordem de R$163.805 (em 31/12/2020:
R$203.499), que são lastro para R$142.611 em Certificados de Recebíveis Imobiliários (em 31/12/2020: R$182.043).
_________________________________________________________________
Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves - Diretor-Presidente
Sérgio Ferraz dos Santos - CRC-SP179881/O-5-RJ
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtivemos 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. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria. •
Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Dos
assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria
das demonstrações financeiras 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 adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro,
31/03/2022.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Wanderley Fernandes de Carvalho Neto - Contador CRC- 1SP300534/O-8

O mercado de ações em março de 2022

O

Ibovespa fechou
março com uma
alta de 6,06%,
com 119.999 pontos, acumulando uma alta no ano
de 14,48%. Em 2022, a máxima foi registrada no dia
30 de março, quando o índice atingiu 120.259 pontos, e
a mínima no dia 5 de janeiro, 101.005. Conversamos
com quatro especialistas do
mercado sobre suas avaliações sobre o desempenho
da bolsa no mês de março.
Ciro Aliperti Neto, sócio-fundador e gestor da
SFA Investimentos
Março foi um mês positivo para a bolsa, além
de terminarmos o primeiro trimestre com uma alta
acumulada próxima a 15%.
O Brasil tem sido um dos
destinos dos investidores
globais. Só neste ano, os
investidores estrangeiros
aportaram mais de R$ 90
bilhões na bolsa. Isso se deve a três fatores. Em 2021,
a bolsa brasileira teve uma
queda muito grande porque
nós começamos um ciclo
de aperto monetário antes
dos outros países devido
a alta da inflação. Isso fez
com que as ações brasileiras
ficassem muito descontadas
em relação às ações estrangeiras. Além disso, o Brasil
acaba sendo uma das poucas opções em relação aos
emergentes, principalmente
por causa do seu tamanho,
liquidez e variedade de empresas.
O terceiro fato é que
a bolsa brasileira é muito
concentrada em setores
que estão se beneficiando
do cenário de alta da inflação e das commodities no
mundo. O Brasil possui excelentes empresas de petróleo, papel e celulose, mineradoras e siderúrgicas. Esse

tipo de empresa tem atraído
muito capital, além de outros setores que acabam se
beneficiando dos juros altos, como os bancos.
Para os próximos meses,
o cenário deve continuar
mais volátil, mas a bolsa
brasileira tem excelentes
oportunidades. Temos muitas empresas descontadas,
principalmente ligadas à
economia doméstica, com
suas ações sendo negociadas a preços muito atrativos, principalmente quando
consideramos prazos e horizontes bem mais longos
de investimento. A bolsa
brasileira deve continuar
performando melhor e se
descolando um pouco das
bolsas internacionais.
Fernando Siqueira, head de Research da Guide
Investimentos
Em março, o Ibovespa e
o real continuaram a se beneficiar da entrada de fluxo
estrangeiro, atraídos tanto
pelo carry-trade, dado o
nosso elevado diferencial
de juros com o exterior, como pelo bom desempenho
de papéis ligados às commodities. Com isso, o dólar conseguiu fechar o mês
abaixo dos R$ 5, atingindo
níveis não vistos desde março de 2020, e o Ibovespa
acima dos 120 mil pontos.
Ao mesmo tempo, a proximidade do fim do atual
ciclo de aperto monetário
também levou a um recuo
na curva de juros, o que
permitiu ganhos em ações
ligadas ao consumo interno.
O grande destaque econômico do mês foi a decisão de política monetária do
BC, que elevou a Selic para
11,75% em março, com diversas sinalizações de que o
ciclo monetário se encerra
em maio, com mais uma alta

adicional de 1 p.p. (12,75%
a.a.). A novidade deste Copom foi que o comitê explicitou que trabalhará com
dois cenários para definir
se irá realmente encerrar
os juros agora ou continuar com o ajuste em junho.
O primeiro cenário é o que
ele utilizou de base, em que
o petróleo recua até o final
do ano para o nível de US$
100/barril, seguindo a curva de contratos futuros e
as projeções de analistas do
setor.
Para abril e para o restante do ano, acreditamos
que setores mais ligados à
economia brasileira e mais
sensíveis à taxa de juros vão
liderar as altas. Março mostrou bem o início desta transição: o mês começou com
as empresas produtoras de
commodities liderando as
altas (ajudadas pelo início
do conflito entre Rússia e
Ucrânia) e terminou com
as empresas “cíclicas domésticas” liderando após a
sinalização do BC de que o
fim do ciclo de aumento de
juros está próximo.
Em nossos portfólios,
estamos aumentando o peso em small caps (empresas
com baixo valor de mercado) e empresas mais sensíveis a juros. Por exemplo,
incluímos Vivara e Movida
nos portfólios e retiramos
Gerdau. Este grupo foi o
que mais sofreu com a queda do mercado de ações
brasileiro no segundo semestre de 2021 e deve ser
o que vai mais se beneficiar
do fim do ciclo de aumento
de juros a partir do segundo
semestre de 2022.
Idean Alves, chefe da
mesa de operações e sócio da Ação Brasil Investimentos
A Bolsa brasileira con-

tinuou se beneficiando da
forte entrada do fluxo de
capital estrangeiro, que em
3 meses foi superior ao dos
últimos anos. Em um mundo com inflação crescente,
a demanda por ativos reais
e equity tem aumentado
como forma de se proteger
dos efeitos inflacionários, o
que explica parte do fluxo
para mercados emergentes
que estavam muito baratos
desde o início da crise do
coronavírus. Esse processo foi intensificado quando
uma das opções do mercado, a Rússia, foi “desplugada” do mercado internacional ao entrar em guerra com
a Ucrânia.
Também pesou favoravelmente o rali recente
no preço das commodities
como petróleo, minérios,
carne e celulose, o que
acabou beneficiando empresas como Petrobras,
Vale, JBS e Suzano. Isso
ajudou no bom desempenho do Ibovespa no
mês de março. Além dessas ações, tivemos setores
que estavam descontados
e que performaram bem,
como bancos, que tipicamente são papéis comprados pelos gestores internacionais, assim como varejo
e tecnologia, que começaram a reagir graças à sinalização da aproximação de
um eventual fim do ciclo
de alta de juros. Ainda que
seja apenas uma expectativa, o mercado já está
antecipando e pagando a
frente.
Os próximos meses trazem mares pouco navegados, com os bancos centrais
dos principais mercados
tendo que lidar com um
nível de inflação comum
nos países emergentes, só
que atípica nos chamados
desenvolvidos, o que de-

manda aperto monetário
rápido, com alta de juros.
O problema é que para
muitos analistas, os bancos
centrais estão “atrasados”,
o que pode demandar aumentos adicionais de taxas
de juros, ou de uma magnitude maior, além de ter que
conciliar isso com a necessidade de o Fed, o banco
central americano, precisar
reduzir o seu balanço, o que
também trará pressão sobre
os juros americanos, e por
consequência, dos demais
mercados. Todo o cuidado
é pouco para que o temido
cenário de estagflação não
se concretize.
Somado a isso, ainda temos que acompanhar as reais consequências da guerra
entre Rússia e Ucrânia, aumento de casos devido a
novas variantes da Covid na
China e aumento dos preços das commodities, o que
pode gerar uma quebra da
cadeia de oferta como ocorreu em 2020, somada a um
choque de demanda causado pelo excesso de liquidez
nos mercados, podendo
levar os níveis de preços a
ficarem acima do esperado.
A “caixinha de Pandora” do
mundo líquido foi aberta,
sem que a oferta acompanhasse. As consequências
serão vistas nos próximos
meses e anos. Esses são alguns temas que o mercado
discute no cenário macro
global.
No Brasil, não tão distante dos mercados globais, o
combate à inflação através
da alta de juros continua, e
cada vez mais veremos ruídos acerca da eleição presidencial de 2022. Apesar de
o mercado conhecer bem
os candidatos e aguardar
uma disputa pouco amistosa, é de se esperar elementos surpresas, pois nem

tudo está no preço. Essa assimetria negativa em algum
momento pode começar a
impactar a bolsa brasileira
ao longo dos próximos meses. As palavras de ordem
continuam sendo cautela,
diversificação, reserva de
oportunidade e visão de
longo prazo, para que, apesar das turbulências ao longo do caminho, o investidor
consiga fazer um pouso
leve e tranquilo no destino
dos seus objetivos de investimentos.
Marcelo Oliveira, CFA
e fundador da Quantzed,
empresa de tecnologia e
educação financeira para
investidores
O mês de março foi de
alta de quase 1%, marcado
por uma rotação para ativos
que ainda não haviam se
valorizado muito, com um
certo, mesmo que pouco,
avanço nas negociações entre Rússia e Ucrânia. Acredito que o melhor driver
mesmo foi o fato do Banco
Central ter dado uma luz no
fim do túnel para a subida
dos juros, programando um
fim de ciclo para junho. Isso animou os investidores a
buscarem os chamados ativos de growth (crescimento), que são um pouco mais
endividados, com a consequente realização de lucros
em ações do setor de materiais básicos e exportadoras.
Os destaques do mês
foram varejo, tech e imobiliário, justamente por este fator de fim do ciclo de
alta de juros. Acredito que
a bolsa ainda pode andar
mais nos próximos meses,
ainda aproveitando o fluxo
de dinheiro que tem vindo
lá de fora e do enfraquecimento do mercado russo.
Coordenação: Jorge Priori
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B3 divulga a primeira prévia do Ibovespa

A

B3 divulga primeira
prévia do índice Ibovespa B3 que vai vigorar de 02 de maio de 2022
a 02 de setembro de 2022,
com base no fechamento do
pregão de 31 de março de
2022. A prévia registra a entrada da SLC Agrícola ON
(SLCE3), totalizando 92 ativos de 90 empresas.
Os cinco ativos que

apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON
(15,040%), Petrobras PN
(6,789%), Itaú Unibanco
PN (5,836%), Bradesco PN
(4,633%) e Petrobras ON
(4,352%).
Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do

índice, 3 de janeiro de 2022
a 29 de abril de 2022 foram:
Vale ON (14,783%), Petrobras PN (6,582%), Itaú Unibanco PN (5,142%), Bradesco PN (4,556%) e Petrobras
ON (4,205).
A B3 divulga regularmente três prévias das
novas composições dos
índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último

mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no
pregão seguinte ao dia 15
do último mês de vigência
da carteira em vigor e a 3ª
prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira
em vigor.
SLC Agrícola
A SLC Agrícola, fundada

em 1977 pelo Grupo SLC, é
produtora de soja, algodão
e milho, além de trabalhar
com criação de gado, fazendo a integração lavourapecuária. É detentora da
marca SLC Sementes, que
produz e comercializa sementes de soja e algodão.
Foi uma das primeiras empresas do setor a ter ações
negociadas em Bolsa de

Valores, tornando-se uma
referência no seu segmento.
Com Matriz em Porto Alegre (RS), a empresa
possui 22 unidades de produção localizadas em sete
estados brasileiros. Na safra
2020/2021, a produção totalizou cerca de 470 mil hectares plantados e a estimativa para a safra 2021/2022 é
de 660 mil hectares.

estrangeiros no Brasil motivada pelos juros mais altos
em dois dígitos por aqui”,
destacou.
Correa comentou que
os dados do Payroll vieram abaixo do esperado,
porém as revisões em relação a janeiro e fevereiro
foram positivas mostrando aumento de postos de
trabalho nesses dois meses. Isso fortalece ainda
mais as chances de o FED

aumentar o ritmo de subida de juros nos EUA.
“A dose extra de otimismo de hoje (sexta-feira),
que manteve o Ibovespa
em uma marca superior a
121 mil pontos, refletiu em
especial sobre empresas dos
setores ligadas ao cenário
doméstico, em uma sessão
de queda das taxas dos principais contratos de juros futuros e alta do minério de
ferro”, disse.

Ibovespa fecha semana com pequena alta

N

esta sexta-feira, o
Ibovespa operou
mais uma vez em
um movimento contrário
às bolsas europeias e americanas, apresentando uma
considerável alta (+1,29%)
liderada por Vale (VALE3),
Méliuz (CASH3) e Cielo (CIEL3), destacou Rob
Correa, analista de investimentos CNPI e autor do livro “Guia do Investidor de
Sucesso no Longo Prazo”.

Segundo ele, a alta da
Méliuz foi motivada pela aprovação do Banco
Central para a aquisição
do Grupo Acesso (ou
Bankly). Já a alta da Cielo
pode ser justificada pelo
receio dos investidores de
a greve dos servidores do
BC, anunciada para acontecer nesta sexta-feira, afetar o Pix. A Méliuz é um
portal que disponibiliza,
gratuitamente, cupons de

desconto de lojas online
do Brasil.
O destaque negativo do
dia foi para a Petrobras
(PETR3), com uma queda
de 0,81% após dias seguidos de otimismo, o que foi
motivado por uma entrevista em que Silva e Luna afirmou detalhes sobre como
Bolsonaro intervia ativamente na empresa.
“Observamos também
outro recuo protagonizado

pelo dólar, que está em um
patamar abaixo de R$ 4,70,
fruto da divulgação de dados do Payroll (indicador
que apresenta o índice de
empregabilidade e recebimento de salários nos EUA)
abaixo do esperado, com a
criação de 431 mil postos
de emprego nos EUA, em
vez dos 490 mil projetados.
Além disso, o real continua
se fortalecendo com a forte entrada de investimentos

Procons recebem orientação sobre
forma de tributação de combustíveis

O

Ministério
da
Justiça e Segurança
Pública
divulgou nota técnica para orientar os Procons de
todo o Brasil sobre a nova forma de tributação de
combustíveis. Em março,
o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto
de lei (PL) que prevê a cobrança em uma só vez do
Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre combustíveis, inclusive importados.
Segundo a Agência Brasil, o texto prevê que a
cobrança seja feita com
base em alíquota fixa por
volume comercializado e
única em todo o país. O
objetivo da medida é facilitar a fiscalização desse

tipo de produto. (https://
agenciabrasil.ebc.com.br/
politica/noticia/2022-03/
presidente-sanciona-hojepl-da-cobranca-unica-deicms-de-combustivel)
De acordo com o comunicado, emitido por meio
da Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon),
entre os direcionamentos
para os Procons está a fiscalização com o intuito de
verificar se os postos de
combustíveis estão informando, de forma clara, aos
consumidores a maneira
que é feita a incidência de
tributos no preço final da
gasolina, diesel ou etanol.
Da mesma forma, os
Procons deverão conduzir
investigações para apurar
possíveis práticas de co-

brança abusiva, observando
os critérios de composição
do preço do combustível
para evitar que o consumidor seja lesado.
Mudanças
Diesel, biodiesel, gasolina, etanol anidro (que
é misturado à gasolina),
gás liquefeito de petróleo
(GLP) e o gás liquefeito de
gás natural (GLGN) são os
combustíveis afetados pela
nova lei.
A alíquota do imposto
era um percentual cobrado em cima do preço final
do litro na bomba, que
sofre variações do dólar
e do preço internacional,
onerando o valor final cobrado dos consumidores.

A nova lei determina que a
cobrança do ICMS ocorra
sobre o preço na refinaria
ou no balcão de importação, quando o combustível
vier do exterior. Os novos
valores, pela proposta, foram definidos pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz), que
reúne representantes da
área econômica de todos
estados e do Distrito Federal.
O Confaz definiu no dia
24 de março o teto de R$
1,006 por litro para a variedade S10 para a alíquota
do ICMS sobre o diesel e
prorrogou, por 90 dias, o
congelamento da base de
cálculo do ICMS sobre a
gasolina, o etanol e o gás
de cozinha.

Dólar a R$ 4,66 alcança menor valor em dois anos

E

m mais um dia de
alívio no mercado
financeiro, o dólar começou o mês de abril
com forte queda e fechou
abaixo de R$ 4,70 pela primeira vez em dois anos. A
bolsa de valores ultrapassou
os 121 mil pontos e atingiu
o nível mais alto em quase
oito meses. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira vendido a R$ 4,667, com
queda de R$ 0,094 (-1,97%).
A cotação operou em baixa
durante toda a sessão e caiu
ainda mais perto do fim das
negociações.
A moeda norte-ameri-

cana está no menor valor
desde 10 de março de 2020,
véspera de a Organização
Mundial da Saúde (OMS)
decretar a pandemia de
covid-19. Com o desempenho de hoje, o dólar encerra a semana com recuo
de 1,97%, a quinta semana
seguida de baixa. Em 2022,
a divisa acumula queda de
16,3% em 2022.
No mercado de ações,
o dia também foi marcado
pela euforia. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos
121.570 pontos, com alta de
1,31%. Impulsionado por
ações de mineradoras e de

empresas varejistas, o indicador está no maior nível
desde 11 de agosto do ano
passado.
No plano internacional,
a divulgação de que a taxa
de desemprego nos Estados Unidos caiu para 3,6%
em março e atingiu o menor nível desde fevereiro de
2020, antes da pandemia de
covid-19, animou os investidores. Isso porque a criação de 431 mil postos de
trabalho veio abaixo do esperado pelo mercado, o que
reduz espaço para que o Federal Reserve (Fed, Banco
Central norte-americano)

aumente os juros em 0,5
ponto percentual na próxima reunião.
No mercado doméstico,
a divulgação de que a produção industrial cresceu
0,7% em fevereiro foi bem
recebida. A indústria eliminou parte das perdas de janeiro. Também o Ministério
da Economia informou que
a balança comercial encerrou com o maior superavit
para o mês, impulsionada
pela valorização das commodities (bens primários
com cotação internacional)
após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Decreto mantém
redução do IPI em 25%

P

or mais um mês,
o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) continuará com corte de 25%. O
presidente da República
assinou decreto que mantém a redução nesse percentual pelos próximos 30
dias, informou a Secretaria-Geral da Presidência da
República.O decreto, que
saiu em edição extraordinária do Diário Oficial da
União, contraria anúncios
recentes do ministro da
Economia, Paulo Guedes.
Há duas semanas, o ministro anunciava a ampliação
do corte para 33%.
Em nota, a SecretariaGeral da Presidência da
República informou que a
medida manterá os estímulos econômicos de setores
afetados pela pandemia da
Covid-19. “Com a proposta, será possível manter os
estímulos à economia, afetada pela pandemia provocada pelo coronavírus,

com a finalidade de assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego
dos trabalhadores. Dessa
forma, espera-se promover a recuperação econômica do país”, destacou o
comunicado.
O decreto entrará em
vigor imediatamente e não
depende da aprovação do
Congresso Nacional.
Desde fevereiro, o IPI
está com redução de 25%,
como medida de estímulo
à economia. Na época, o
Ministério da Economia
informou que a alta da
arrecadação
decorrente
da recuperação econômica permitiu ao governo
abrir mão de receitas e
promover o desconto no
imposto, que incide sobre
produtos fabricados como
carros, geladeiras, fogões e
outros.
Questionado sobre a
manutenção do corte do
IPI, o Ministério da Economia não se manifestou.

Vale: Potencial
desinvestimento do
Sistema Centro-Oeste

A

Vale informa que
está em discussões
avançadas
para
vender as suas empresas de
Minério de Ferro, Minério
de Manganês e Logística
que compõem o Sistema
Centro-Oeste, o qual produziu em 2021 2,7 Mt de
Minério de Ferro e 0,2 Mt
de Minério de Manganês, e

contribuiu com US$110 milhões em Ebitda.
Segundo a empresa, essa
iniciativa de desinvestimento está em linha com a estratégia de simplificação de
portfólio e foco nos principais negócios e oportunidades de crescimento, pautados pela alocação de capital
disciplinada.
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Campos onshore estão na lista de privatização
Prática proibida em países da Europa poderá ser propagada no Brasil

I

rlanda, França, Alemanha e Bulgária têm lei
que proíbe o fraturamento hidráulico em terra.
Já no Brasil, essa uma das
práticas almejadas pelo recém indicado para o cargo
de presidente da Petrobras,
o economista Adriano Pires, escolhido pelo Governo Federal para substituir
Joaquim Silva e Luna. Ele
defende, além da venda das
refinarias da estatal, a privatização dos campos onshore com a autorização da
atividade de fraturamento
hidráulico (fracking em inglês), para aumentar a produção de gás natural liquefeito no país.
Em artigo publicado no
último dia 22, Pires citou
que o país precisa “olhar
com mais cuidado e atenção para o gás natural” e
insinua uma abertura para este tipo de exploração
no país, quando fala sobre
“o aumento da produção
de gás nacional, através da
privatização dos campos
onshore, pela autorização
da atividade de fraturamento hidráulico (fracking)”. O
fraturamento hidráulico é
realizado por meio da injeção de água em alta quantidade e pressão, associada a
mais de 400 produtos químicos e muita areia.
O coordenador-geral da

Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, lembra que o fracking já
foi proibido em outros países, inclusive. “É inadmissível que tenhamos a possibilidade de uma atividade
petrolífera utilizando essa
tecnologia, que vai agredir
ainda mais o nosso meio
ambiente, trazendo prejuízos principalmente para o
subsolo e os lençóis freáticos, colocando em risco o
importante Sistema Aquífero Guarani”, destaca. Se
o Adriano Pires seguir com
seus projetos, reforça o dirigente, tudo indica que o país
sofrerá não só de aumentos
constantes nos preços dos
combustíveis, mas também
de danos ambientais graves
e irreversíveis.
A pressão exercida pela
atividade de fraturamento
hidráulico provoca o fraturamento da rocha, permitindo
que o gás natural armazenado
seja recuperado pelas fissuras
criadas. Entre os principais
impactos ambientais estão a
contaminação da água e do
solo, riscos de explosão com
a liberação de gás metano,
consumo excessivo de água,
além do uso de substâncias
químicas.
Riscos ambientais
Juliano Bueno de Araú-

ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO
O SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE FÓSFOROS, inscrito
no CNPJ nº 33.643.107/0001-07, pelo presente Edital, comunica que
será realizada eleição no dia 01 de junho de 2022 na Sala de Reuniões
do Movimento Sindical da FIRJAN, na Rua Santa Luzia, 685 – 8º andar,
Centro/RJ, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes, para o triênio 2022/2025, compreendendo o período de
01 de julho de 2022 a 01 de julho de 2025, devendo o registro de Chapas
ser apresentado à Secretaria, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00
às 17:00 hs., no período de 20 (vinte) dias a contar da publicação deste
Aviso. O Edital de Convocação da Eleição encontra-se afixado na Sede
Social da Entidade. Rio de Janeiro, 04 de abril de 2022.
Luiz Carlos Renaux
Presidente

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 33.050.071/0001-58
NIRE nº 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A.
(“Companhia”), convocados a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 25 de abril de 2022,
às 14:30, na sede da Companhia, na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000,
Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro
- RJ, CEP: 20220-297, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
I. Adesão, pela Companhia, a operações de apoio financeiro ao setor elétrico
sob as condições regulamentadas pelo Decreto nº 10.939, de 13 de janeiro
de 2022, e pela Resolução Normativa Nº 1.008, de 15 de março de 2022.
Para participar da Assembleia, 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
contadas da data da realização da Assembleia. Solicita-se aos acionistas
que observem o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76. Os documentos
pertinentes à matéria a ser deliberada na Assembleia 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, 4 de abril de 2022.
Guilherme Gomes Lencastre
Presidente do Conselho de Administração

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL
PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”),
nos termos do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, no dia 11 de abril de 2022, às 08:00
horas, na sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202
(parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: Orientação de voto dos representantes da
Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da Enseada Indústria Naval
S.A. – Em Recuperação Judicial sobre a matéria da PD. 02-2022 – Enseada
– Celebração de Termo de Encerramento de Pendências. Rio de Janeiro, 02
de abril de 2022. Maurício Bastos de Almeida, Diretor.

OLIVEIRA TRUST S.A.
CNPJ/MF n.º 21.110.778/0001-23 / NIRE 33.3.0031345-1 JUCERJA
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE
ACIONISTAS REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2022
LOCAL E PRESENÇAS: sede social da Companhia, localizada na Capital
e Estado do Rio de Janeiro, à Av. das Américas, nº 3.434, bloco 7, Sala 202
(parte), CEP 22640-102, Barra da Tijuca. Acionistas representando 100%
do Capital Social. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
em relação ao exercício social findo em 31/12/2021, aprovado: (1) (a) o
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório
dos Auditores Independentes; e (b) face à apuração de lucro líquido no
montante de R$ 64.408.975,76, destinar: (b1) R$ 3.220.448,79 para a
Reserva Legal; (b2) R$ 4.000.000,00 para constituição de reserva para
manutenção de capital de giro; e (b3) R$ 57.188.526,97 para distribuição
de dividendos, dos quais já foram pagos R$ 28.821.640,97, restando a
pagar R$ 28.366.886,00, cujo valor será atribuído aos atuais acionistas, na
proporção de suas respectivas participações no capital social integralizado
até a data da assembleia. Os dividendos declarados e ainda não pagos
deverão ser pagos em até 60 dias a contar da presente data; e (2) fixada a
remuneração anual global dos Administradores, para o exercício social de
2022, em até R$ 3.500.000,00. Arquivada na JUCERJA em 23/03/2022
sob o n.º 00004816902, Sec. Geral Jorge Paulo Magdaleno Filho e
encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.

jo, especialista em Riscos e
Emergências Ambientais,
fundador do Movimento
Não Fracking Brasil e do
Instituto Arayara.org., visitou mais de 415 cidades do
Brasil, entre 2015 e 2021,
que aprovaram leis municipais que restringem o uso
desta técnica em seus territórios. “O fracking oferece enormes riscos às águas
subterrâneas e de superfície, à agricultura e pecuária,
e especialmente à saúde humana”.
Henrique Jager, consultor da FUP e pesquisador
do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(Ineep), observa que “estudos apontam, também,
que o fraturamento hidráulico, ao destruir as camadas
subterrâneas, pode provocar abalos sísmicos. Várias
cidades norte-americanas
sofrem as consequências da
produção do shale gás por
meio do fraturamento hidráulico.
Tanto que a Califórnia
já anunciou que banirá o
fracking a partir de 2024”.
Adriano Pires também defende com veemência a
continuidade do programa de desinvestimento da
empresa alegando, principalmente, que a venda
das refinarias diminuiria a

dependência de importações de derivados e que os
preços dos combustíveis
subiriam menos, devido à
concorrência. Mas pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio) mostra
o contrário do que defende Pires.
O estudo da PUC-Rio,
denominado “Competitividade no mercado de gasolina e diesel no Brasil: uma
nova era?”, feito pelo Departamento de Engenharia
Industrial do Centro Técnico Científico da universidade
(CTC/PUC-Rio),
mostra que a venda das refinarias à iniciativa privada
cria monopólios regionais,
aumentando os preços e
também o risco de desabastecimento. E na prática,
a venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) para o
fundo árabe Mubadala vem
confirmando o estudo.
Deyvid Bacelar lembra
que “hoje, a Bahia tem a gasolina mais cara do Brasil.
Infelizmente, com a venda
da Rlam e de todo o seu
sistema logístico 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”.

UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S.A. – UNIPASA
CNPJ/MF nº 15.228.057/0001-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da UNIPASA para se
reunirem NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL, no dia 18 de abril de 2022,
às 16:30h em primeira convocação e às 17:00h em segunda convocação.
Para informações detalhadas, os acionistas deverão acessar o domínio
eletrônico:
https://www.unimed.coop.br/web/novaiguacu/noticias-unimed/
edital-deconvocacao-agoe-unipasa-2022. Nova Iguaçu, 30 de março de
2022. Javert do Carmo Azevedo Filho - Presidente do Conselho.

SINDICATO INTERESTADUAL DA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL - SICAV
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual, CNPJ: 01.599.335/0001-30, com sede na Rua Santa
Luzia, n° 685, sala 806, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-041, no
uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social nos termos do art.
28, §2º, e art. 30, caput, convoca os associados efetivos pertencentes à
categoria de dublagem para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em 12 de abril de 2022, às 14h30, em primeira
convocação, e às 15h, em segunda e última convocação, por meio da
plataforma Google Meet, através do link meet.google.com/ojf-fdaw-tqr,
a fim de deliberarem, conforme quórum estatutário, sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1) eleição da comissão de negociação do SICAV, para
estabelecer negociação coletiva com o SATED RJ.
Rio de Janeiro, 04 de abril de 2022.
Leonardo Jasmin Edde - Presidente

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF n° 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 29 de abril de
2022, às 14:00 horas, em primeira convocação, observado o disposto no
artigo 125 da Lei nº 6.404/76, em Assembleia Geral Ordinária, na sede
social de Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., na Rua Voluntários da
Pátria, nº 45, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. examinar, discutir e votar as contas
dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2. examinar, discutir e votar
a proposta de destinação dos resultados do exercício; 3. deliberar sobre a
manutenção do saldo remanescente da reserva de lucros a realizar, constituída na assembleia geral ordinária realizada em 28/04/2006, no montante
de R$2.295.754,75 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); 4. deliberar sobre
a manutenção da reserva constituída na assembleia geral ordinária realizada em 30/04/2021, no montante de R$3.000.000,00 (três milhões de reais),
constituída para uso na migração tecnológica e transformação digital. 5.
eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da
remuneração dos Administradores. Informações Gerais: 1. Comunicamos
aos Senhores Acionistas que, para os fins do Art. 133 da Lei nº 6.404/76,
se encontram à disposição na sede Companhia, nos sites da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br) e de Relações com Investidores da Companhia
https://www.sondotecnica.com.br/sobre-nos/relacao-com-investidores/ os
documentos relacionados a este Edital. 2. Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência à data designada para a realização da Assembleia, além do documento de identidade,
conforme o caso: a) comprovante expedido pela instituição escrituradora nos
últimos 5 (cinco) dias; b) o instrumento de mandato com reconhecimento
da firma do outorgante; e/ou c) relativamente aos acionistas participantes
da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. 3. A Companhia
adotará o voto à distância na realização da Assembleia, nos termos da Instrução da CVM nº 481/09, possibilitando que o acionista exerça o direito de
voto por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da
Companhia, Itaú Unibanco S.A., ou diretamente à Companhia. Os acionistas
que optarem por remeter o boletim de voto à distância (“BVD”) diretamente à
Companhia poderão fazê-lo enviando, até 22/04/2022, para o endereço eletrônico ri@sondotecnica.com.br, vias digitalizadas em formato .PDF do BVD
(devidamente preenchido, rubricado e assinado) e dos documentos pertinentes, não sendo necessário o envio das vias físicas. A Companhia confirmará
o recebimento dos documentos, bem como comunicará ao acionista por meio
do endereço de e-mail informado no BVD se os documentos recebidos são
suficientes para que o voto seja considerado válido ou os procedimentos e
prazos para eventual retificação ou reenvio, caso necessário. 4. Os acionistas obterão todas as informações necessárias para melhor entendimento das
matérias acima, bem como modelo de procuração, mediante solicitação através do e-mail ri@sondotecnica.com.br. Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
Fabio Bergman - Presidente do Conselho de Administração.

Bradesco BBI lidera emissão
de títulos de renda fixa

O

volume de emissões de títulos
de renda fixa coordenadas pelo Bradesco
BBI soma R$ 9,1 bilhões
no ano, segundo dados do
Ranking de Renda Fixa divulgado nesta sexta-feira
pela Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(Anbima). O valor, que contempla operações de janeiro
e fevereiro, representa mais
de 25% das emissões de títulos de dívida no período
e coloca o Bradesco BBI na
liderança do ranking.
Já o Itaú BBA, que liderou
essa lista no consolidado do
último ano, foi responsável
por R$ 7,24 bilhões nos primeiros dois meses de 2022,
ficando com o segundo lugar. Em terceiro está o UBS
BB, com R$ 3,62 bilhões.
Segundo a Anbima, com
o ciclo de alta da Selic e as
captações recordes em renda fixa, cinco instituições
financeiras superaram a
marca de R$ 3 bilhões em
originação nos dois primeiros meses de 2022. Além de
Bradesco BBI, Itaú BBA e
UBS BB, ultrapassaram esse
valor BTG Pactual (R$ 3,58
bilhões) e Santander (R$ 3
bilhões). Nos dois primeiros meses de 2021, apenas
o Itaú BBA havia ultrapassado esse valor.
O desempenho do Bra-

desco BBI nos dois primeiros meses do ano foi puxado pelas emissões de títulos
de longo prazo, que representam R$ 8,28 bilhões do
montante coordenado pela
instituição. O mesmo aconteceu com o UBS BB, com
R$ 3,5 bilhões de seu total
de emissões em renda fixa
voltado para títulos de longo prazo. O resultado do
Itaú, por outro lado, dividese em emissões de títulos
de longo prazo (R$ 3,91
bilhões) e de securitização
(R$ 3,2 bilhões).
De acordo com o
ranking, em distribuição de
títulos de renda fixa, o volume coordenado pelas instituições também cresceu em
relação ao primeiro bimestre de 2021. O Itaú BBA e
a XP Investimentos inverteram de posição: o Itaú BBA
saltou de R$ 806,9 milhões
para R$ 2,49 bilhões e assumiu a primeira posição, enquanto a XP Investimentos
ficou em segundo lugar, subindo de R$ 833,1 milhões
para R$ 1,83 bilhão.
Mas, proporcionalmente, o maior crescimento
em distribuição de renda
fixa entre os três primeiros colocados da lista foi
registrado pelo Bradesco
BBI. A instituição, que está
em terceiro lugar, subiu de
R$ 231,72 milhões para R$
1,24 bilhão.

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta – B3: DMMO3
NIRE 33.3.0030439-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Companhia”)
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que
será realizada no dia 29 de abril de 2022, às 11h, na sede da Companhia,
localizada à Rua Lauro Müller, nº 116, 12º andar, sala 1.201, Botafogo, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (2)
Definir que o Conselho de Administração da Companhia para o mandato
2022/2024 seja composto por 03 (três) membros; (3) Eleger os membros
do Conselho de Administração; (4) Deliberar sobre a remuneração anual
global dos administradores para o exercício de 2022; (5) Na hipótese de
haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos
membros; e (6) Na hipótese de haver eleição dos membros do Conselho
Fiscal, fixar a sua remuneração. Em Assembleia Geral Extraordinária:
(1) Deliberar sobre o Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações
de Emissão da Companhia; (2) Grupamento da totalidade das ações de
emissão da Companhia à razão de 2:1, com a consequente alteração ao
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a quantidade de
ações que passarão a compor o capital social da Companhia em razão
do grupamento. Informações Gerais: A Companhia esclarece que: (I)
encontram-se à disposição dos acionistas nos sites de Relações com
Investidores da Companhia (www.dommoenergia.com.br/ri), da CVM (www.
cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), os boletins de voto à distância, assim
como os documentos a serem discutidos na assembleia, incluindo aqueles
previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e aqueles exigidos pelas Instruções
CVM 480/2009 e 481/2009, bem como as orientações para participação na
assembleia. Tais documentos também se encontram disponíveis na sede da
Companhia. Entretanto, em função do cenário de pandemia de COVID-19,
a administração recomenda que a consulta aos mesmos seja realizada de
forma digital; (II) para participação na assembleia, os acionistas deverão
apresentar à Companhia: (a) Se Acionista Pessoa Física: (i) documento
de identidade do Acionista; (ii) comprovante atualizado emitido pela
instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante das ações
da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de,
no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia; e (iii)
em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c)
adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) documento de identidade do
representante legal ou procurador presente; (ii) estatuto, contrato social,
regulamento (em caso de fundo de investimento) ou documentos societários
equivalentes atualizados, bem como documento que comprove poderes
de representação: ata de eleição do representante legal presente ou da
pessoa que assinou a procuração e do administrador do fundo, se for o
caso, registrados no órgão competente; (iii) comprovante atualizado emitido
pela instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante das ações
da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de,
no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia; (iv)
em caso de representação por procurador, documentação listada no item
(c) adiante; e (c) Se Acionistas representados por procurador, deverão
adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos: (i) procuração
emitida há menos de 1 ano da data de realização da assembleia, conforme
exigência legal, observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no
Processo CVM RJ2014/3578; e (ii) documento de identidade do Procurador.
(III) O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto
por meio do sistema de votação à distância, nos termos da Instrução CVM
481/2009, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio
de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira
depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia
ou diretamente à Companhia, observadas as orientações constantes
da Proposta da Administração disponibilizada nesta data, bem como as
regras previstas na Instrução CVM 481/2009. Para o envio dos boletins
assinados diretamente à Companhia solicitamos a utilização do e-mail
ri@dommoenergia.com.br, não havendo necessidade de envio posterior da
via física. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, conforme
alterada, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário à requisição
da adoção do voto múltiplo é de 5%. Informações adicionais encontramse na Proposta da Administração disponível na sede da Companhia e
nos endereços eletrônicos listados acima. Eventuais dúvidas poderão ser
enviadas ao Departamento de Relações com Investidores, através do e-mail
ri@dommoenergia.com.br. Rio de Janeiro, 30 de março de 2022. DOMMO
ENERGIA S.A. - Marko Jovovic - Presidente do Conselho de Administração.
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TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ: 02.214.014/0001-33
NOTA DA DIRETORIA
A Telespazio Brasil S.A. apesar de ainda no exercício de 2021 sentir efeitos globais por conta da pandemia que afetou todos os segmentos produtivos sem
exceção, conseguiu registrar uma expressiva receita bruta de R$ 113 milhões, decorrente de contínuas ações de melhoria nos segmentos onde os serviços
de satélites são relevantes, bem como aplicação de novas soluções desenvolvidas para o mercado. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2021
2020 Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6
7.059
5.884 Fornecedores
Contas a receber de clientes, líquido
7
51.073 55.358 Adiantamento de clientes
Contas a receber com partes relacionadas
8
506
46 Salários, provisões e encargos sociais
Estoques
9
1.837
1.470 Impostos, taxas e contribuições
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
2.995 Imposto de renda e contribuição social a pagar
Impostos a recuperar
10
9.219
4.133 Contas a pagar com partes relacionadas
Outros créditos
12
1.068
1.345 Empréstimo com partes relacionadas
70.762 71.231 Dividendos a pagar
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes
7
6.153 Não circulante
Impostos a recuperar
10
2.810
1.900 Empréstimo com partes relacionadas
Impostos de renda e contribuição social diferidos
11
2.088
5.951 Provisão para contingências
Depósitos judiciais e outros
13
3.152
8.805 Programa de recuperação fiscal (REFIS)
Outros créditos
12
9
20
8.059 22.829 Patrimônio líquido
Investimentos
31
- Capital social
Imobilizado
14
33.164 28.001 Reservas de lucros
Intangível
15
4.122
4.240 Prejuízo acumulado
37.317 32.241
Total do ativo
116.138 126.301 Total do passivo e patrimônio líquido

Nota
16
17
17
8
8
8
8
19
18

2021

2020

10.035
17
2.320
3.753
14.086
6.310
36.521

13.391
17
2.562
4.981
22.813
3.053
46.817

21.581
5.701
758
28.040

8.891
11.325
420
20.636

20
58.724 58.724
124
(7.147)
51.577 58.848
116.138 126.301

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

Em 1 de janeiro de 2020
Prejuízo do exercício
Dividendos a distribuir
Absorção do prejuízo
Em 31 de dezembro de 2020
Prejuízo do exercício
Absorção do prejuízo
Em 31 de dezembro de 2021

Reservas
Capital social
Reserva Legal
Reserva de lucros Prejuízos acumulados
58.724
612
9.140
(6.576)
(3.053)
(489)
(6.087)
6.576
58.724
123
(7.270)
(123)
123
58.724
(7.147)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Total
68.476
(6.576)
(3.053)
58.847
(7.270)
51.577

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Telespazio Brasil S.A. (“Telespazio” ou financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de
“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado principalmente quando:
outubro de 1997, estabelecida na Av. Rio Branco n° 1, sala 1803, Rio de • Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; • A Companhia
Janeiro, RJ e com uma coligada em Buenos Aires - Argentina. A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu
iniciou suas operações em janeiro de 2000. Seu objeto social é: (i) prestar uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem
serviços de telecomunicações por satélite; (ii) estabelecer, coordenar e demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a
administrar redes de operadores relacionados à prestação de serviços de Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios relativos
telecomunicações por satélite; (iii) implementar sistemas para a prestação ao ativo, ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve substancialmente
de serviços de telecomunicações; e (iv) participar em outras sociedades, todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre
bem como administrar projetos próprios ou de terceiros. Impactos Covid-19: o ativo. Passivos financeiros: i) Classificação e mensuração: Os principais
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a passivos financeiros da Companhia são: fornecedores, partes relacionadas,
COVID-19 era uma emergência de saúde global e em 3 de março de 2020 adiantamentos de clientes, empréstimos com partes relacionadas, dividendos
classificou-a como uma pandemia. A pandemia dificultou a comercialização, e outras contas a pagar. Estes foram classificados como “outros passivos
afetando especialmente a demanda dos mercados de óleo e gás e mobilidade, financeiros”, sendo inicialmente mensurados pelo valor justo, líquido dos custos
com restrições que limitaram o desenvolvimento da implantação da banda da transação. Esses passivos financeiros são subsequentemente mensurados
larga e atrasaram ou cancelaram os projetos governamentais de conectividade. pelo custo amortizado usando-se o método dos juros efetivos, com as despesas
A grave crise que atingiu a economia mundial, atingiu também os serviços com juros reconhecidas com base na taxa efetiva. O método de juros efetivos
de telecomunicações que são considerados como serviços essenciais para é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar
a sociedade, e o desempenho de vendas da Companhia ficou abaixo do sua despesa de juros pelo período em questão. A taxa de juros efetiva desconta
esperado se comparado ao ano anterior, recebendo pelos serviços prestados exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados pela vida esperada do
com um nível razoável de adimplência, sem atrasos significativos no seu fluxo passivo financeiro, ou (quando apropriado) por um período menor de tempo,
de recebimento. A Companhia continuou gerando caixa, não necessitando de para o valor contábil líquido no reconhecimento inicial. ii) Desreconhecimento
recursos financeiros externos. O departamento comercial continua buscando (baixa): Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada,
suas metas determinadas no Budget da Companhia focando em expandir cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído
as possibilidades verticais no mercado, e avaliando o desenvolvimento de por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes,
novos produtos. Tendo em vista o atual cenário descrito acima, a Companhia ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados,
conseguiu equilibrar seu fluxo de caixa, mantendo recursos adequados para essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e
continuar suas operações no curto prazo e, deste modo, o pressuposto de reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes
continuidade operacional foi aplicado nessas demonstrações contábeis. A valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. Instrumentos
Companhia permanece em monitoramento contínuo dos possíveis impactos financeiros - apresentação líquida: Ativos e passivos financeiros são
em seus negócios decorrentes da inadimplência ou redução de demanda pelo apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um
direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos
efeito da COVID 19.
2. Base de preparação e apresentação: Este conjunto de demonstrações e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o
contábeis foi preparado pela Companhia de acordo com o CPC PME (R1), passivo simultaneamente. f) Contas a receber de clientes: As contas a
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e
políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A provisão para
estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência
nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. A objetiva que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos
Administração da Companhia declara de maneira explícita, e não reservada, de acordo com os prazos originais das contas a receber, segundo análise
que as demonstrações contábeis ora apresentadas foram elaboradas e individual dos devedores o valor da provisão é a diferença entre o valor contábil
estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no e o valor recuperável. A Administração da Companhia entende não haver risco
Brasil por meio do Pronunciamento Técnico CPC PME - Contabilidade para de recebimento com contas a receber de partes relacionadas. g) Estoques:
Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização,
Contábeis. A Administração da Companhia afirma que todas as informações dos dois o menor. Os custos históricos são apurados com base no método do
relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão custo médio e incluem todas as despesas incorridas para levar os estoques à
sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua localização e condição atuais. Estas incluem impostos de importação, fretes
gestão. A Diretoria da Companhia aprovou a emissão das demonstrações e custo de logística, e quaisquer outros custos atribuíveis à aquisição. O
contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 em valor líquido de realização é o preço de venda estimado para o curso normal
dos negócios, deduzidos os custos estimados de conclusão e os custos
30 de março de 2022.
3. Resumo das principais práticas contábeis: A Companhia aplicou as estimados necessários para efetuar a venda. As importações em andamento
políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. As provisões
exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis, salvo indicação para baixa rotatividade nos estoques são constituídas com base no ciclo de
ao contrário. a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas suas coleções, em análise mercadológica e análise da expectativa de perda
demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda realizada pela Companhia. Os montantes provisionados são suficientes para
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar cobrir perdas futuras de itens que não possuem movimentação há mais de 365
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. As transações em dias. h) Imobilizado: O imobilizado é apresentado pelo seu custo histórico,
moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia líquido de depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada.
utilizando a taxa de câmbio nas datas de cada de transação. Os saldos O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos
das transações patrimoniais são convertidos nas datas de fechamento dos itens e os custos de financiamentos relacionados com a aquisição de ativos
balanços. Os ganhos e perdas de variação cambial resultantes da liquidação qualificados, quando aplicáveis. Inclui, essencialmente, terrenos, equipamentos
de ativos ou passivos contratados em moeda estrangeira são reconhecidos na e instalações necessários aos serviços de telecomunicações. Os custos
demonstração do resultado do exercício conforme o regime de competência. subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como
b) Declaração de continuidade: A Administração avaliou a capacidade da um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que
Companhia e sua controlada em continuar operando normalmente e está fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do
convencida de que elas possuem recursos para dar continuidade aos seus item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças
negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento substituídas é baixado. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas
de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre mencionadas na Nota 14 e leva em consideração o tempo estimado de vida
a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações útil-econômica dos bens, revisada anualmente pela Administração, e ajustada
financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade de forma prospectiva, quando aplicável.
Taxas anuais de amortização
operacional. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou prejuízo
e depreciação em %
no exercício de R$7.270, porém capital circulante líquido positivo de R$34.241
20%
(R$24.414 em 2020). O prejuízo histórico ocorre em consequência do custo Equipamento SCPC/Nova Tecnologia
10%
elevado de invoices em moeda estrangeira e pela variação cambial pela alta Móveis e utensílios
taxa de câmbio em euros. A Administração segue promovendo diversas ações Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício
com o objetivo da melhoria contínua da posição econômica e financeira da econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda
Companhia, tais como: (i) eficiência operacional através da oferta de novos resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor
produtos no mercado; (ii) ampliação do market share através de oferta de líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração
serviços para America Latina, abertura da filial Colômbia; iii) melhoria da do resultado no exercício em que o ativo for baixado. Os ganhos e as perdas
qualidade de serviços através de desenvolvimentos de sistemas internos e de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor
também por migrações de tecnológicas. A Administração avaliou a habilidade contábil e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais”.
da Companhia em continuar operando normalmente e está convencida de i) Intangível: O grupo de bens intangíveis que são adquiridos pela
que possui os recursos necessários para dar continuidade a seus negócios no Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido
futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao
incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade valor recuperável. Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando
de continuar operando. c) Classificação corrente versus não corrente: A eles aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo
Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos
na classificação circulante e não circulante. Um ativo é classificado como com aumento de marcas e patentes, são reconhecidos no resultado conforme
circulante quando: • Se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi- incorridos. A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na
lo no ciclo operacional normal; • For mantido principalmente para negociação; vida útil estimada dos itens, líquido de seus valores residuais estimados. Os
• Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a
• Caixa ou equivalentes de caixa, a menos que haja restrições quando à sua cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.
troca ou seja utilizado para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses
Taxas anuais de amortização
após o período de divulgação. Todos os demais ativos são classificados como
e depreciação em %
ativos não circulante. Um passivo é classificado como circulante quando: • Se Sistema “Banda Larga”
10%
espera liquidá-lo no ciclo operacional normal; • For mantido principalmente Software
20%
para negociação; • Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período
de divulgação, ou • Não há direito incondicional para diferir a liquidação do j) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Os valores
passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. Todos os contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os estoques e
demais passivos são classificados como passivos não circulantes. Os ativos e ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de balanço para apurar se
passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante. há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então
d) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o valor recuperável do ativo é estimado. Para testes de redução ao valor
saldos em contas correntes bancárias e depósitos a curto prazo com alta recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC),
liquidez e vencimento de três meses ou menos a contar da data de contratação ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo
e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Esses saldos são mantidos seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes
com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo e não para das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O valor recuperável de um
investimento ou outros fins. e) Instrumentos financeiros ativos e passivos: ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros
de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes
entidade. Ativos financeiros: i) Classificação e mensuração: A avaliação dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro
no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC. Em 31 de dezembro de
dos ativos financeiros da Companhia está detalhada na tabela abaixo:
2021 a taxa de desconto utilizada pela Administração é de 2,96%. Uma perda
Ativos
por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou
financeiros
DF da Companhia
Categoria do ativo
UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável
Disponibilidades Caixa e equivalentes
Custo amortizado
são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são
de caixa
inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou
grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da
Contas a receber Contas a receber de clientes
Custo amortizado
UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata. A taxa de desconto aplicada no
operacionais e partes
estudo da Companhia é de 2,96% em 2021. As perdas por redução ao valor
relacionadas
recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do
Depósitos judiciais Depósitos judiciais e cauções Valor justo por meio
ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação
do resultado
ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. Não
Outras contas
Outras contas a receber pelas Custo amortizado
houve indicação de perda no valor recuperável dos seus ativos não financeiros
a receber
atividades operacionais
da Companhia. k) Empréstimos com partes relacionadas: Os empréstimos
ii) Redução ao valor recuperável: O valor contábil do ativo financeiro é reduzido são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos,
diretamente pela perda do valor recuperável para todos os ativos financeiros, líquidos dos custos de transação. Em seguida são apresentados pelo custo
com exceção do contas a receber, caso em que o valor contábil é reduzido amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período
pelo uso de uma conta de provisão. iii) Desreconhecimento (baixa): Um ativo incorrido (pro rata temporis). Qualquer diferença entre os valores captados

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Receita operacional com vendas e serviços
21
113.464 124.062
Custo dos serviços prestados e dos
produtos vendidos
23 (104.047) (105.569)
Lucro bruto
9.417
18.493
Despesas operacionais, líquidas
Despesas com vendas
23
(1.348) (1.187)
Despesas gerais e administrativas
23
(8.120) (7.537)
Depreciação e amortização
23
(43)
(38)
Despesas com serviços prestados por terceiros
23
(1.484) (1.330)
Provisão para contingências
23
(8.253)
Outras despesas operacionais, líquidas
23
(614) (1.176)
(11.609) (19.521)
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e impostos
(2.192) (1.028)
Resultado financeiro
Receitas financeiras
23
20.889
8.215
Despesas financeiras
23
(22.104) (14.301)
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
(3.407)
(7.114)
Imposto de renda e contribuição social corrente
17
(1.136)
Imposto de renda e contribuição social diferido
(3.863)
1.674
Prejuízo do exercício
(7.270) (6.576)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)
2021
2020
Prejuízo do exercício
(7.270) (6.576)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
(7.270) (6.576)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
(3.407) (7.114)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação e amortização
10.040
8.711
Provisão e impostos para contingências fiscais
8.253
Investimentos em Telespazio Argentina S.A.
(31)
38
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
47
32
Baixa por obsolescência de bens do ativo imobilizado
398
3.626
Resultado financeiro - líquido
1.216
6.086
Ajuste dos valores que não interferiram no caixa
das atividades operacionais
8.263 19.632
Variações nos ativos e passivos
Redução (Aumento) no contas a receber
10.391
5.605
Redução (Aumento) no contas a receber com
partes relacionadas
(460)
131
Aumento (Redução) no contas a pagar com
partes relacionadas
(8.727) 10.572
Aumento nos estoques
(367)
(119)
Redução (Aumento) em outros ativos
4.151
544
Redução (Aumento) em depósitos judiciais
5.653 (5.386)
Redução (Aumento) em impostos a Recuperar
(6.864) (5.894)
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes
(930)
Aumento (Redução) contingências
(5.714)
Aumento (Redução) em fornecedores
(3.356) (1.837)
Aumento (Redução) em outros passivos
(1.043)
(978)
Total de variações nos ativos e passivos
(6.336) 1.708
Juros Pagos
(1.216) (3.789)
Pagamento de juros empréstimo
(219)
Impostos de renda e contribuição social pagos
- (2.721)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
711 14.611
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado
(14.372) (15.260)
Aquisições de bens intangíveis
(1.111) (1.471)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
(15.483) (16.731)
de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimo com partes relacionadas
18.613
2.287
Juros sobre empréstimos pagos
124
Variação cambial sobre empréstimos adquiridos
263
Pagamento empréstimos a partes relacionadas
- (4.648)
Pagamento de dividendos
(3.053)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de financiamento
15.947 (2.361)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
1.175 (4.481)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
5.884 10.365
No final do exercício
7.059
5.884
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
1.175 (4.481)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
(líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam
em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Em 31 de dezembro
de 2021 a taxa efetiva de juros sobre empréstimos com partes relacionadas
é de 2,7% e 4,4%. l) Benefício a empregados: A Companhia concede a
todos os empregados um bônus relacionado ao plano de participação nos
resultados, o qual está vinculado ao alcance de objetivos específicos, baseado
no cumprimento de metas individuais e corporativas, estabelecido e acordado
no início de cada ano e reconhece uma provisão quando está contratualmente
obrigado ou quando há uma prática passada que criou uma obrigação não
formalizada (constructive obligation). Sobre os exercícios de 2021 e 2020 foram
provisionados R$1.298 e R$1.247, respectivamente. m) Tributos: i) Imposto
de renda e contribuição social correntes: Ativos e passivos tributários
correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor
recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de
impostos e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas
que estão em vigor na data do balanço. O imposto de renda e a contribuição
social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas
de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição
social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.
O imposto de renda e contribuição social correntes são apresentados líquidos,
por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no
ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido
na data do relatório. ii) Imposto de renda e contribuição social diferidos:
Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre
as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. O imposto de
renda e a contribuição social diferidos, se reconhecidos, são registrados para
refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a
base fiscal de ativos ou passivos e o seu respectivo valor contábil, bem como
sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Os decorrentes
créditos tributários serão registrados somente quando a Companhia apresentar
histórico e projeções de lucros tributários. iii) Impostos sobre prestação de
serviços e vendas: As receitas de prestação de serviço estão sujeitas aos
seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Impostos e contribuições
Sigla Alíquota
Programa de Integração Social
PIS
1,65%
Contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social
COFINS
7,6%
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
ISS
2%-5%
n) Reconhecimento da receita: A receita é reconhecida na extensão em que
for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia
e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada
com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos,
abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Companhia avalia as
transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar
se está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando
como principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos,
a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de
receita: i) Venda de produtos: A receita de venda de equipamentos e peças
é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade
dos produtos forem transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre
na sua entrega. A entrega não ocorre até que: (i) os produtos tenham sido
enviados para o local especificado pelo cliente; (ii) os riscos de perda tenham
sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha aceitado os produtos de
acordo com o contrato de venda; e (iv) as disposições de aceitação tenham
sido acordadas, ou a Companhia tenha evidência objetiva de que todos
os critérios para aceitação foram atendidos. ii) Prestação de serviços: A
receita proveniente dos contratos de prestação de serviços é reconhecida
através de medição com base nas horas incorridas até a data do balanço.
o) Obrigações com pessoal: As obrigações com pessoal se referem às
obrigações com funcionários, incluindo férias e seus encargos sociais
devidos, e estão calculadas até a data de encerramento do balanço de acordo
com a legislação vigente.
4. Provisões, uso de estimativas, premissas contábeis e julgamentos:
As demonstrações contábeis foram elaboradas com apoio em diversas bases
de avaliação utilizadas nas provisões e estimativas contábeis. As provisões
e estimativas contábeis, envolvidas na preparação das demonstrações
contábeis, foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base
no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a
ser registrado nas demonstrações contábeis. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente
divergentes daqueles registrados nas demonstrações contábeis devido ao
tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Administração
revisa suas provisões, estimativas e premissas pelo menos anualmente.
i) Provisões: Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento
passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar
a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.
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Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado,
no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o
reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o
reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é
apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.
ii) Estimativas e premissas contábeis: Com base em premissas, são feitas
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais, exceto no
caso do imobilizado. As estimativas estão contempladas abaixo. a) Provisão
para Créditos de Liquidação Duvidosa “PCLD”: A provisão para créditos de
liquidação duvidosa é constituída com base no julgamento da Administração
sobre sua capacidade de cobrar todos os valores devidos considerando os
prazos originais das contas a receber. A Administração avalia o risco de cliente
e o efeito sobre as contas a receber, a vencer e vencido, quando aplicável. b)
Vida útil do imobilizado: A vida útil dos ativos classificados no imobilizado
reflete o período em que se espera que os benefícios econômicos futuros
serão consumidos pela Companhia. c) Provisões para risco tributário, cível
e trabalhista: Quando necessário, provisões são constituídas para todas
as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável
que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação
e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados
externos. A Administração da Companhia, com base na avaliação de seus
consultores jurídicos, estabelece o valor da provisão para contingências
sobre as obrigações de natureza trabalhista, cível, tributária e previdenciária.
d) Obsolescência de estoques: A Administração da Companhia revisa
mensalmente o grau de obsolescência do seu estoque. Tal revisão é suportada
com mudança no ambiente econômico em que ele se encontra e no tempo em
que ele ficará obsoleto. Com base nessa revisão, a Administração constitui
provisão de perda em estoque. Ademais a Administração provisiona estoque
sem movimentação acima de 365 dias. A provisão para perdas em estoque é
constituída com base em uma análise feita pela Administração em que os itens
do estoque são mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido,
dos dois, o menor. e) Imposto de renda e contribuição social: A Companhia
reconhece provisões para situações em que é provável que valores adicionais
de impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas questões for
diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças
afetarão os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o
valor definitivo for determinado. O imposto de renda e a contribuição social
diferido ativo são reconhecidos somente na proporção de probabilidade de que
o lucro tributável futuro e a base de contribuição social estejam disponíveis
e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. f) Provisões
e passivos contingentes: A Companhia é parte envolvida em processos
trabalhistas e tributários, os quais quando aplicáveis, são amparadas por
depósitos judiciais ou carta de fiança bancária. A Companhia em conjunto com
seus advogados, efetua a provisão das contingências conforme prognóstico de
perda aplicável. g) Impairment de ativos: A Administração revisa anualmente
o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais
evidências são identificadas e o valor contábil excede o valor recuperável, é
constituída provisão no resultado do exercício ajustando o valor contábil líquido
ao valor recuperável. Não foram identificados indicadores de impairment e,
portanto, não registrou provisão para perda sobre tais ativos nos exercícios
de 2021 e 2020.
5. Saldos da Filial na Argentina: Nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2021 e 2020, as informações contábeis da filial localizada em Buenos Aires,
Argentina, foram convertidas pela taxa do Peso de 31 de dezembro de 2021,
equivalente a R$0,05437 e R$0,06119 de 17 de dezembro de 2020, e incluídas
nas demonstrações contábeis da Companhia.
Ativo
2021 2020 Passivo
2021 2020
Circulante
Circulante
Caixa e equivalente
de caixa
48
66 Fornecedores
1
Transações com
Impostos a recuperar
8
7 partes relacionadas 3.019 2.814
56
73
3.020 2.814
Não circulante
Patrimônio líquido (2.933)(2.740)
Investimentos
31
Depósitos judiciais
e outros
1
Total do ativo
87
74 Total do passivo
87
74
6. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e bancos
Aplicação financeira

2021
5.397
1.662
7.059

2020
5.774
110
5.884

Os equivalentes de caixa representam contas bancárias e aplicações
financeiras mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa
de curto prazo da Companhia. As aplicações financeiras podem, a qualquer
momento, ser resgatadas antecipadamente, a critério da Companhia, sem
perda de principal e juros auferidos até a data do resgate e estão sujeitas a
um insignificante risco de mudança de valor. Todas as aplicações financeiras
mantidas pela Companhia são em renda fixa, representadas por aplicações
automáticas, atrelados a Certificados de Depósito Interbancário (CDIs) e
remunerados a taxas que variam entre 4,42% e 2,95%, nos últimos 2 anos.
2021
2020
7. Contas a receber de clientes, liquido
Clientes nacionais
55.582
68.873
Clientes internacionais
7.473
4.605
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (a)
(11.982) (11.967)
51.073
61.511
Circulante
51.073
55.358
Não circulante
6.153
A Vencer
De 1 a 90 dias
De 91 a 180 dias
De 181 a 365 dias
Acima de 365 dias

2021
12.604
5.303
12.970
2.997
17.199
51.073

2020
15.468
19.749
2.478
2.901
20.915
61.511

(a) A Administração avalia o risco do contas a receber pelo critério das perdas
efetivas, considerando caso a caso o risco real de não recuperabilidade dos
títulos. As movimentações na provisão para crédito de liquidação duvidosa de
contas a receber de clientes são as seguintes:
Saldo em 1º de janeiro de 2021
(11.967)
Constituição de provisão (adições)
(15)
Reversão de provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2021
(11.982)
Do saldo de contas a receber vencido em 31 de dezembro de 2021 (R$38.469),
o montante de R$25.142 foi recebido durante o primeiro trimestre de 2022.
Para o saldo remanescente não coberto pela provisão para créditos de
liquidação duvidosa (R$1.345), a administração entende que não há risco de
não recebimento.
8. Transações com partes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2021 e
2020 as transações com partes relacionadas ocorreram com a controladora
Telespazio S.p.A., com taxas de juros trimestrais equivalente a EURIBOR e
vencimento do empréstimo em 31 janeiro de 2022, conforme abaixo:
2021
2020
Ativo circulante
Contas a receber com a Telespazio S.p.A. Itália
42
38
Contas a receber com a Telespazio Latin América Ltda.
8
Contas a receber da filial Colômbia
464
506
46
Passivo circulante
Fornecedores de serviços (i)
150
475
Fornecedores de equipamentos (ii)
13.936
22.338
14.086
22.813
Empréstimo Telespazio S.p.A. (iii)
6.310
Dividendos a pagar
3.053
20.396
25.866
Passivo não circulante
21.581
8.891
Empréstimo Telespazio S.p.A. (iii)
Demonstração do resultado do exercício
Receitas de serviços prestados
389
501
Ganhos de variações cambiais não financeiras
1.841
1.515
Perdas de variações cambiais não financeiras
(2.341) (3.663)
Custo de serviços prestados de partes relacionadas
(315)
(263)
Despesas financeiras
(263)
(157)
(i) Contrato de prestação de serviço de consultoria e outros serviços;
(ii) Refere-se a serviços na linha de Geo Information de nosso fornecedor e-Geos;
(iii) Refere-se a empréstimos recebidos pela Telespazio S.p.A.
2021
2020
Saldo em 1º de janeiro
(8.891) (9.174)
Pagamento principal
4.648
Novo empréstimo
(18.613) (2.287)
Juros pagos/(Provisão)
(124)
219
Variação cambial
(263) (2.297)
Saldo em 31 de dezembro
(27.891) (8.891)
a) Remuneração do pessoal-chave da Administração: O pessoal-chave da
Administração inclui os diretores estatutários da Companhia. A remuneração
paga ou a pagar por serviços de administradores está demonstrada a seguir:
2021
2020
Honorários
3.477
3.264
9. Estoques: Referem-se, substancialmente, a mercadorias para
revenda e suprimentos, representados por equipamentos eletrônicos de
telecomunicações, não existindo restrições a sua utilização, assim como
não são objetos de garantia. Podem ser transferidos para o imobilizado para
atender os contratos ativos que incluem locação de equipamentos.
2021
2020
Estoques
1.837
1.470
10. Impostos a recuperar: Referem-se, basicamente a créditos de impostos
federais e estaduais, principalmente ICMS, oriundos de aquisição de
ativo imobilizado que vai ser recuperado durante os 48 meses posteriores
a aquisição:

2021
2020
3.397
3.511
2.467
2.708
2.919
1.637
14
14
357
762
276
12.029
6.033
Circulante
9.219
4.133
Não circulante
2.810
1.900
(a) A Companhia apura IRPJ e CSSL sob a forma de lucro mensal. Ao longo
do ano de 2021 antecipou R$1.679, sendo que o resultado anual apurou
prejuízo fiscal. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possui crédito os
montante de R$ 961 de CSLL e 2.439 de IRPJ. (b) Em relação PIS/COFINSCrédito ICMS o Plenário do STF, em sessão de julgamento realizada no dia
15.03.2017, finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 574.706, com
repercussão geral, reconhecendo a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS
na base de cálculo do PIS e da COFINS. A União Federal opôs embargos
de declaração com dois pedidos principais: (i) que o ICMS a ser excluído da
base de cálculo do PIS e da COFINS fosse o ICMS efetivamente pago pelos
contribuintes, e não o ICMS destacado nas notas fiscais, e (ii) a modulação
dos efeitos da decisão, a fim de que ela produzisse efeitos somente para o
futuro. O julgamento dos referidos embargos de declaração terminou em maio
de 2021 e teve o seguinte resultado: • Em relação à discussão do ICMS pago
x ICMS destacado, o Plenário do STF decidiu que o ICMS a ser excluído da
base de cálculo do PIS e da COFINS é o ICMS destacado nas notas fiscais.
• No que tange à modulação dos efeitos da decisão, o Plenário do STF decidiu
pela chamada “modulação para frente”, com a decisão tendo efeitos a partir
de 15 de março de 2017, data em que foi concluído o julgamento do mérito,
ressalvados os casos em que os contribuintes já tenham ajuizado ações
judiciais discutindo a matéria. Ou seja, os contribuintes que ajuizaram ação
antes de 15 de março de 2017 terão o direito de compensar todos os valores
indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento
da ação. Assim, no caso da Companhia, o Mandado de Segurança nº 001481139.2013.4.02.5101, que foi distribuído em 27 de junho de 2013, concede o
direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos à título de PIS e
COFINS (com a indevida inclusão do ICMS) desde junho de 2008, ou seja,
5 ano antes do ajuizamento do Mandado de Segurança. Sendo assim, para
o período de 2008 a junho de 2021 a Companhia registrou PIS e COFINS a
compensar sobre a base de ICMS o montante de R$2.706, dos quais até 31 de
dezembro de 2021 já se compensou de R$388, e possui saldo a compensar de
R$1.637. A Administração ainda registrou em setembro de 2021 o montante de
R$665 referente a atualização pela SELIC dos referidos montantes. O total de
R$50 já foi compensado em 31 de dezembro de 2021.
11. Impostos de renda e contribuição social: Em 31 de dezembro a
composição de imposto de renda e contribuição social estão como a seguir:
2021
2020
Imposto corrente
1.136
3.863
(1.675)
Imposto diferido
Despesa de imposto de renda e contribuição social
3.863
(539)
A movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos é como segue:
ProProVa- Deve- Provisão
visão
ria- dores visão
de
perda
ção duvi- para
continem camdo- bô- Ougências estoque
bial
sos nus tras Total
Em 31/12/2019
1.044
1.131 (1.751) 3.013 730 109 4.276
Debitado (creditado)
à demonstração do
resultado
2.822
(557) (202)
- (316) (72) 1.675
Em 31/12/2020
3.866
574 (1.953) 3.013 414
37 5.951
Debitado (creditado)
à demonstração do
resultado
(1.927)
(563) (1.434)
27
34 (3.863)
Em 31/12/2021
1.939
11 (3.387) 3.013 441
71 2.088
A Companhia avaliou, neste exercício, sob as perspectivas fundamentadas de
geração de lucros tributáveis futuros e alta probabilidade de recuperação, base
negativa de contribuição social e diferenças temporárias, que não possuem
prazo prescricional. Baseou-se neste exercício do portfólio de serviços
com aquisição de novos contratos a médio e longo prazo assinados com
clientes de grande porte que levam a um cenário futuro de maior certeza em
relação ao cumprimento das metas do budget 2022 e dos planos 2023-26.
No período 2022-2026 a Companhia estima conseguir lucros tributáveis
suficientes para a recuperação do crédito tributável reconhecido no balanço.
O imposto diferido ativo em 31 de dezembro de 2021 é decorrente somente
das provisões e variação cambial. A conciliação entre a despesa tributária e
o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal local nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é apresentada a seguir:
2021
2020
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (3.408) (7.114)
À alíquota fiscal de 34%
(1.159) (2.419)
Diferenças permanentes
Doações
89
3
Multas
296
2
Ganho capital exterior
1.599
4.163
Remunerção Diretores
304
503
Variação cambial ativa
32.852 44.418
Variação cambial passiva
(39.484) (45.012)
Outras
160
206
Diferenças temporárias
Provisões
3.016 11.770
Reversões
(10.194) (6.252)
Total do imposto de renda e contribuição social do exercício
Corrente
1.136
Diferido
(3.863) (1.674)
Alíquotas efetivas
-113%
9%
A alíquota efetiva difere significativamente da alíquota nominal devido à
variação cambial incorrida pela Companhia ser tributada pelo regime de caixa.
12. Outros créditos
2021
2020
Seguros a apropriar
400
131
Adiantamentos diversos
341
199
Adiantamento fornecedores
165
583
Despesas antecipadas
148
378
Outros créditos
23
74
1.077 1.365
Circulante
1.068 1.345
Não circulante
9
20
13. Depósitos judiciais
2021
2020
Depósitos judiciais
2.898 2.334
Bloqueio judicial (a)
- 6.228
Depósitos em garantia
254
243
3.152 8.805
A movimentação dos depósitos judiciais é como segue:
Saldo em 1º de janeiro de 2021
8.805
Novos depósitos
776
Atualização sobre depósitos
33
Devolução depósitos judiciais
(1.090)
Levantamento/baixa (a)
(5.372)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
3.152
(a) A Haten do Brasil Soluções Tecnológicas Ltda. (“Haten”ou “sociedade”)
em 2020 ajuizou contra a Telespazio a ação ordinária, na qual alegava que
a prestação do serviço não condiz com a qualidade contratada, tendo ganho
indenização pelos prejuízos sofridos em função das alegadas imperfeições
na prestação dos serviços. Conforme mencionado na nota explicativa 19, a
Companhia provisionou o montante de R$8.253 referente a este mesmo
processo contingente. Em 10 de dezembro de 2021 a Haten conseguiu uma
decisão que autoriza o levantamento do depósito judicial, sendo expedida a
Caixa Econômica Federal uma ordem de transferência em benefício da Haten,
a ordem foi cumprida em 15 de dezembro de 2021 no montante de R$5.372.
14. Imobilizado
Equipa- Outros
Termentos e imobiTotal
renos Instalações lizados
Valor líquido contábil em 31/12/2019
370
22.413 1.206 23.989
Aquisição (a)
14.227 1.033 15.260
Transferências (b)
2.910 (2.910)
Baixas
(3.622)
(4) (3.626)
(7.343)
(279) (7.622)
Depreciação
Valor líquido contábil em 31/12/2020
370
28.585
(954) 28.001
Aquisição (a)
14.184
188 14.372
Transferências (b)
3.394 (3.394)
Baixas
(397)
(397)
Depreciação
(8.540)
(272) (8.812)
Valor líquido contábil em 31/12/2021
370
37.226 (4.432) 33.164
Custo total
140.717
Depreciação acumulada
(107.553)
Valor líquido contábil em 31/12/2021
33.164
(a) Valor líquido de adições e transferências dentro do mesmo grupo, através
de subcategorias de imobilizado.
(b) Valor referente a transferências entre imobilizado.
15. Intangível
Software
Total
3.858
3.858
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Aquisições
1.471
1.471
(1.089) (1.089)
Amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2020
4.240
4.240
Aquisições
1.110
1.110
(1.228) (1.228)
Amortização acumulada
4.122
4.122
Valor líquido contábil em 31 de dezembro de 2021
Custo total
12.691
12.691
(8.569) (8.569)
Amortização acumulada
Valor líquido contábil em 31 de dezembro de 2021
4.122
4.122
16. Fornecedores
2021
2020
Nacionais de serviços
8.549
10.811
Nacionais de equipamentos
30
1.514
8.579
12.325
1.456
1.066
Estrangeiros
10.035
13.391
IRPJ/CSLL (a)
ICMS sobre ativo imobilizado
ICMS
PIS/COFINS-Crédito ICMS (a)
Retenções da Lei nº 10.833/03
INSS a recuperar
Outros

17. Impostos, taxas e contribuições
2021
2020
IRRF
2.207
3.300
ISS
813
792
ICMS
495
602
PIS/COFINS
113
120
Outros impostos a pagar
125
167
Impostos, taxas e contribuições
3.753
4.981
18. Programa de Recuperação Fiscal (REFIS): As contingências fiscais na
esfera judicial são decorrentes de contestações junto à Receita Federal, por
não considerarem as compensações de tributos federais, previstas legalmente
na apuração do pagamento dos impostos devidos. Amparado pelo REFIS
decorrente da Lei nº 11.941/09 a Companhia em 31 de dezembro de 2021
apresentava um saldo a pagar de parcelamento de R$758 (R$420 em 2020)
a longo prazo correspondente ao processo 58996989599768770828. A
movimentação do parcelamento dos impostos é como segue:
Saldo em 1º de janeiro de 2021
420
Novos parcelamentos
499
Atualização
78
Pagamento
(239)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
758
A seguir o cronograma de pagamentos:
2021
2020
2021
420
2022
263
2023
290
2024
205
2025
A partir de 2026
Total
758
420
19. Provisões para contingências: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o
montante de ações cuja expectativa de perdas foi considerada como provável
é de R$5.701 e R$11.325, conforme apresentado:
2021
2020
Saldo inicial
11.325
3.072
Constituições (reversões)
90
8.253
Pagamentos/Baixas (a)
(5.714)
Total em 31 de dezembro
5.701
11.325
(a) Em 10 de dezembro de 2021 a Haten conseguiu uma decisão que
autoriza o levantamento do depósito judicial, sendo expedida a Caixa
Econômica Federal uma ordem de transferência em beneficio da Haten, a
ordem foi cumprida em 15 de dezembro de 2021 no montante de R$5.372.
A Companhia, consubstanciada na opinião de seus consultores jurídicos
quanto à possibilidade de perda nas diversas demandas judiciais, entende que
as provisões constituídas registradas no balanço são suficientes para cobrir
prováveis perdas com tais causas.
2021
2020
Cível
2.770
8.353
Tributária
2.841
2.972
90
Trabalhista
Total
5.701
11.325
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia era parte
em processos com expectativa de perdas consideradas como possíveis
nos montantes de R$114.973 e R$110.646, respectivamente. A seguir
apresentamos as principais causas cujo risco de perda é possível. • Secretaria
da Receita Federal - Cobrança de tributos federais R$7.913 (R$7.913 em
2020); • Receita Municipal - Cobrança indevida de ISS sobre receitas de
locação de equipamentos e receitas com venda de capacidade de satélite,
totalizando aproximadamente R$18.087 (R$16.164 em 2020); • ANATEL
- Cobrança indevida de FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações), totalizando aproximadamente R$3.971 (R$3.971 em
2020); • Receita Estadual - ICMS sobre receitas que não consistem serviços
de telecomunicações prestados a clientes cuja atividade econômica também é
a prestação de serviços de telecomunicações e cobrança do Fundo Estadual
de Combate à Pobreza R$76.387 (R$76.387 em 2020); e • Causa trabalhista
- Dois processos judiciais de ex-funcionários, requerendo reconhecimento de
vínculo empregatício no montante de R$3.243 (R$3.243 em 2020).
20. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro
de 2021 e 2020 está representado por 5.872.400 ações ordinárias com valor
nominal de R$10,00 cada:
Quantidade de ações
Telespazio Latin America S.A.
5.800.394
Entel - Empresa Nacional de Telecomunicações
48.000
Amerton S.A.
24.000
Outros
6
Total
5.872.400
O montante total do capital pertencente a acionistas residentes no exterior está
integralmente registrado no Banco Central do Brasil.
b) Dividendos: Os dividendos de R$3.053, correspondentes ao lucro do
exercício de 2019 foram pagos em março de 2021.
21. Receita operacional
2021
2020
Receita bruta de serviços mercado interno
117.975 124.935
Receita bruta de serviços mercado externo
10.437
5.363
Receita bruta de venda de mercadoria
2.739
14.797
Total da receita bruta
131.151 145.095
Cancelamentos e devoluções
(30)
(49)
Impostos incidentes sobre serviços e mercadoria
(17.657) (20.984)
Receita operacional líquida com vendas e serviços
113.464 124.062
2021
2020
Receita de juros sobre ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado (a)
1.461
634
Ganhos cambiais líquidos sobre atividades financeiras
19.428
7.581
Receitas financeiras
20.889
8.215
Variação cambial – empréstimos com partes relacionadas (18.919) (3.663)
Variação cambial – terceiros
(1.408) (9.145)
Juros
(554)
(599)
Fiança bancária
(316)
(325)
Outras despesas financeiras
(907)
(569)
Despesas financeiras
(22.104) (14.301)
Resultado financeiro, líquido
(1.215) (6.086)
(a) Neste montante temos juros ativos R$1.338 (em 2020 R$98), Rendimento
de aplicações financeiras R$29 (em 2020 R$47), rendimentos auferidos com
títulos públicos R$94 (em 2020 R$489).
23. Custos e despesas por natureza: Os custos dos serviços prestados
e dos produtos vendidos, junto com depreciação e despesas operacionais
classificadas por natureza apresentam-se a seguir.
2021
2020
Custos de serviços prestados
(54.170) (43.686)
Serv. Manut. Eventual e Remanejamento/Permanente
(15.270) (18.637)
Depreciação e amortização
(9.997) (8.673)
Custos operacionais
(9.018) (12.773)
Custo do pessoal
(8.920) (8.601)
Custo de serviços prestados de terceiros
(4.457) (3.881)
Custos de mercadorias
(1.474) (8.558)
Custo de serviços prestados de partes relacionadas
(315)
(263)
Outros custos operacionais
(426)
(497)
(104.047) (105.569)
Despesa com pessoal
(3.135) (3.030)
Despesa de serviços prestados de terceiros
(1.484) (1.330)
Despesas comerciais e de marketing
(1.348) (1.187)
Serviços terceirizados
(1.176) (1.157)
Impostos e taxas e outras despesas
(615)
(392)
Perdas com impairment de contas a receber
(47)
(18)
Treinamentos
(3)
(6)
Depreciação e amortização
(43)
(38)
Despesas gerais
(281) (1.342)
Despesas com provisões (i)
(8.253)
Outras despesas operacionais (diretoria)
(3.477) (2.768)
(11.609) (19.521)
24. Compromissos assumidos: A Companhia aluga diversos pontos técnicos,
escritórios e armazéns segundo contratos de locação não canceláveis. Os
prazos das locações variam entre dois e três anos e a maioria dos contratos
são renováveis no término do período de locação à taxa de mercado.
2021
2020
Menos de um ano
767
793
Mais de um ano e menos de dois anos
223
174
Mais que dois anos
1.524
999
Total
2.514
1.966
25. Instrumentos financeiros: a) Identificação e valorização dos
instrumentos financeiros: A Companhia opera com instrumentos financeiros,
com destaque para caixa e equivalentes de caixa, incluindo aplicações
financeiras, contas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e
empréstimos e financiamentos com partes relacionadas. A Companhia não
opera com instrumentos financeiros derivativos. Considerando a natureza
dos instrumentos, o valor justo é basicamente determinado pela aplicação
do método do fluxo de caixa descontado. Os valores registrados no ativo e
no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria,
em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características
desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores
contábeis aproximam-se dos valores justos.
2021
2020
Valor
Valor Valor
Valor
Justo Contábil Justo Contábil
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
7.059
7.059 5.884
5.884
Contas a receber de clientes
51.073
51.073 61.511
61.511
Partes relacionadas
506
506
46
46
Passivo
Fornecedores
10.035
10.035 13.391
13.391
Partes relacionadas
14.086
14.086 22.813
22.813
Empréstimos Partes Relacionadas
27.891
27.891 11.944
11.944
b) Política de gestão de riscos financeiros: A Companhia segue política
de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações e requer a
diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a
natureza e a posição geral dos riscos financeiros são regularmente monitoradas
e gerenciadas a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de
caixa. c) Risco de crédito: A política de vendas da Companhia considera o nível
de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios.
A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes,
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assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por
segmento de negócios e limites individuais de posição são procedimentos
adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas
contas a receber. No que diz respeito às aplicações financeiras e aos demais
investimentos, a Companhia tem como política trabalhar com instituições de
primeira linha. d) Risco de liquidez: O gerenciamento do risco de liquidez é
realizado pela gerência financeira da Companhia e tem por objetivo controlar
a disposição de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os
recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em
moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e
recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria.
Valor
Até De um De dois
Acima
contábil
um até dois até cinco de cinco
em 2021
ano
anos
anos
anos
Recebíveisma notícia replifundadora
e
CEO
do
apliContas a receber clientes 51.073 51.073
Contas a receber
cliente
OI BBC - cativo
- de namoro
cada
pela
Bumble
Contas a receber
- Parte relacionada
506 abriu
506 o capital
nesta segundada --empre- -Total
51.579 51.579
Outrosatesta
passivosque
financeiros
-feira
aplicativos
sa. Ela também
se - tornou Fornecedores
10.035 10.035
a Pagar
deContas
namoro
são meios 14.086
que 14.086
a mulher mais
jovem
dos - Parte relacionada
Empréstimos
geram
fortunas. Isso aconEstados Unidos a levar
sua - Parte relacionada
27.891 6.310 21.581
Total com a norte-ameri52.012 30.431
21.581
teceu
empresa
para o mercado
de -

Conforme o Plano de Recuperação Judicial da Oi, datado em 20 de dezembro
de 2017, divulgado e acordado junto a todos os credores, fornecedores
e parceiros que optaram pelo pagamento de seus respectivos Créditos
Quirografários ME/EPP ou Classe III foi recebido o primeiro pagamento de
R$150 em 1 de abril de 2018, a primeira parcela em 15 de fevereiro de 2019.
O saldo dos créditos que remanescer será concretizado em 03 (três) parcelas
anuais, iguais e sucessivas, acrescidas de (i) TR + 0,5% (meio por cento) ao
ano, a última parcela será recebida em março de 2022. e) Risco com taxa de
juros: O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em
perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas
financeiras relativas a empréstimos e financiamentos. A Companhia tem como
prática entrar em contratos de financiamento somente com outras companhias
do mesmo grupo econômico. f) Risco com taxa de câmbio: O risco associado
decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por causa
de Mas,
flutuações
taxas de câmbio,
reduzam
valores nominais
faturados
suanasexperiência
noque uma
característica
diferente
ou aumentem valores captados no mercado. A Companhia tem empréstimos
em moedaacabou
estrangeira
de €4.400. A Companhia
tem como
práticamulheres
entrar em
Tinder
estremecida.
dos demais:
apenas
contratos de financiamento somente com outras companhias do mesmo grupo
econômico.
31 de
dezembro de o
2021 epodiam
2020, a Companhia
possuía
ativos e
Em
2014,Emela
processou
iniciar uma
conversa.
passivos denominados em moeda estrangeira nos montantes descritos a seguir,
não existindo nenhum
instrumentosepara proteger
essa exposição
data.
aplicativo
por assédio
Segundo
Wolfe,nessa
a intenção
2021
2020
Moeda
Moeda
xual, alegando que seuestrangeira
exfoi dar
às
mulheres
maior
Reais estrangeira
Reais
Ativo
-chefe
e ex-parceiro, Justin poder de decisão, fórmula
Contas a receber em EUR
58
368
133
823
Contas a receber
em USD
Mateen,
a insultou
e a enca-1.204que 6.716
se mostrou 701
eficaz 3.546
com

Terça-feira, 23 de março de 2021 l Monitor Mercantil
2021
Moeda
estrangeira

Moeda
Reais estrangeira

2020
Reais

Passivo
Fornecedores em EUR
Empréstimos em EUR
Fornecedores em USD
Exposição líquida EUR
Exposição líquida USD

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi

U

(1.749) (11.038)
(3.310) (20.515)
(4.420) (27.891)
(1.434) (8.890)
(266) (1.485)
(121)
(613)
(6.111) (38.561)
(4.611) (28.582)
938
5.231
580
2.933
26. Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura
de seguros para os bens sujeitos a riscos, considerando a natureza de sua
atividade. Os seguros contemplam as principais coberturas contra sinistros:
incêndio, explosão e fumaça, danos elétricos, equipamentos e responsabilidade
civil. Atualmente a Teslespazio possui os seguintes seguros: Tokyo Marine.
(Responsabilidade
civil) com vencimento
de setembro
(no montante
a empresa expandiu
seus 8 bar
com dea 2022
misoginia
que
da cobertura de R$10.000, e prêmio líquido R$23); a apólice de seguro D&O com
vencimento
30 de
junho dede
2022
(no montante
de prêmio
líquidoa€3)sociedade”,
é negociada
negócios.
Além
contaainda
assola
diretamente pelo Leonardo a nível global. 27. Eventos Subsequentes: Em 14
detar
janeiro
de 2022 transferimos
para nossa
matriz na Itália
R$6.347
potenciais
parceiros,
o escreveu
elao montante
em uma
carta
correspondente a liquidação do empréstimo com a TPZ Itália S.p.A.

aplicativo também possui
postada no site de sua emMarzio Laurenti
- Telespazio
S.A.
um espaço Diretor-Presidente
para encontrar
presa,Brasil
expressando
também
Marcelo Nahu
Diretor Administrativo
- Telespazio
novos amigos,
e outro Financeiro
para seu
apoioBrasil
ao S.A.
movimento
Carlos Alberto Teixeira
Contador - CRC RJ - Black
22087- O/RJ
gerar contatos profissionais.
Lives Matter.
RELATÓRIO
DO
AUDITOR
INDEPENDENTE
SOBRE
AS
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
cana
Whitney Wolfe, de 31 ações, citou a publicação. minhou mensagens de tex- podem
o sucesso
da empresa. Em
Como parte da expanMesmo com pandemia
Aos Administradores e acionistas da
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
Telespazio
S.A.
possam
influenciar,
dentroAndreev
de uma perspectiva
as decisõesWolfe
econômicasde
dosCovid-19,
usuários tomadas
com base
anos,
que éBrasil
a bilionária
mais Nascida em Salt Lake City, to ameaçadoras.
novembro
de 2019,
são razoável,
dos negócios,
o Bumble
renas referidas demonstrações contábeis.
Rio de Janeiro - RJ
parte
da auditoriaerealizada
com as
normas brasileiras
e internacionais
auditoria,
Opinião:(não
Examinamos
as demonstrações
contábeis
TelespaziooBrasil
ou “Telespazio”)
que Como
jovem
herdeira)
do EUA,
Wolfedaconhecia
ne- S.A. (“Companhia”
No mesmo
ano em que
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um anode acordo
ganhou
destaque
na mídia
gistrou de
receita
deexercemos
US$ 417
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
Identificamos
e avaliamos
os riscos de
distorção
demonstrações
contábeis,
resultado com
abrangente,
mutações do
patrimônio
líquido e dos
fluxoshá
de caixa
o exercício findo nessa
mundo,
umadas
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gócio
de namoro
online
seupararelacionamento
comdata,
o •depois
a companhia
Blackscom
um relevante
discursonasfeminismilhões
nosindependentemente
primeiros nove
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
bem
como obtivemos
evidência de auditoria
e suficiente
para fundamentar
opinião.
O risco
nossa
opinião,
as demonstrações
apresentam adequadamente,
em todos
aspectos tone
deEmUS$
1,5
bilhão
(cerca de contábeis
anos: elaacima
foi referidas
a cofundadora
Tinder acabou,
elaosfundou
comprou
a participação
ta e umapropriada
perfil de
defensora
meses denossa
2020,
um aumende não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas
pode envolver
os controles
conluio,
falsificação,
omissão ou representações
R$operações
8,3 bilhões),
conforme
a para
e vice-presidente
dedata,
markea com
Bumble,
com
o bilionáempresário
russo.o ato de burlardos
direitosinternos,
humanos.
“Esto significativo
em compae os seus
fluxos de caixa
o exercício findo nessa
de acordo
as práticas
contábeis
adotadas dofraude
falsas intencionais.
no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)).
Obtivemos
entendimento
dos controles
parado
a auditoria
planejarmos
procedimentos
de
revista
Forbes.
ting do Tinder, um dos apli- rio russo Andrey Andreev. • O
Bumble
foi criado
touinternos
maisrelevantes
dedicada
que para
ração
aos US$
363 milhões
Base para
opinião:
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
controles
da Companhia.
O título foi conquistado
cativos
maisestão
populares
também
fosse um como
uminternos
aplicativo
de na- nunca a ajudar a promover obtidos no mesmo período
responsabilidades,
em conformidade com
tais normas,
descritas nado
seção aEmbora
seguir, intitulada
“Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas
pela Administração.
em
fevereiro,
a co- previstos
mundo
nessa de
área.
de normas
namoro,
tinha moro,
mas divulgações
com o feitas
tempo
a igualdade de gênero e aca- do ano anterior.
com
os princípiosquando
éticos relevantes
no Código
Ética Profissional doaplicativo
Contador e nas
profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
nossa opinião.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeisINVESTPREV
adotadas
INVESTPREV SEGURADORA
S.A.
SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S.A.
divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências
de auditoria obtidas
no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e pelos controles internos
que
ela
CNPJfuturas
nº 42.366.302/0001-28
NIRE Nº 35300538757
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE:
até 35300555571
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
podem -levar
a Companhia a não mais se
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃOmanter em continuidade operacional.
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de
independentemente se causada por fraude ou erro.
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem
em Assembleia Geral
Ordinária que será realizada,
de for• Avaliamos
a apresentação
geral,
a estrutura
e o conteúdo
das edemonstrações
inclusive
as divulgações
forma semipresencial,
no dia 31 (trinta
um) de março de 2021, àscontábeis,
11:00 horas, na sede
social da Companhia,
situada em São
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela
avaliaçãono da
capacidade
a às 10:00ehoras,
ma semipresencial,
dia 31 (trinta
e um) de marçode
de 2021,
sede social
da Companhia, situadacontábeis
em São Pau- representam
sena as
demonstrações
as correspondentes
e os
de emaneira
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3.477, Torretransações
B, 2º andar, parte, Bairro
Itaimeventos
Bibi, para apreciar
deliberar sobre
lo/SP, na Av. Brigadeiro
3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
comFaria
a Lima,
suanºcontinuidade
compatível
com
o
objetivo
de
apresentação
adequada.
a
seguinte
ordem
do
dia:
1.
Tomar
as
contas
dos
administradores,
examinar,
discutir
e
votar
as
demonstrações
financeiras
ordem doadia:
1. Tomar
contasados
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exeroperacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis,
não
serasque
Administração
relativas
ao exercício findo ema2020;
2. Propostaentre
sobre a outros
destinação aspectos,
dos resultados; 3.do
Ratificação
da responsabilidade
Comunicamo-nos com os responsáveis pela
Administração
respeito,
alcance
planejado,dos
cício alternativa
findo em 2020; 2. Proposta
sobrepara
a destinação
dos o
resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
realista
evitar
diretores
perante a SUSEP;
Remuneração inclusive
dos Administradores
da Companhia edeficiências
5. Assuntos Gerais.significativas
Na forma do artigo 8º
época
da
das
constatações
significativas
de 4.auditoria,
as eventuais
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5.da
Assuntos
Gerais.
Na auditoria
forma do artigo e
7º do
Estatuto
Social, ficam
encerramento das operações.
do Estatuto Social,
ficam suspensas
as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a
controles
internos
que
identificamos
nossos
trabalhos.
suspensas as transferências de ações a partir desta data até nos
a realização
da Assembleia.
Nos termos
da Instrução
Normativa durante
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos
objetivos
são
obter
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par- Rio
de Janeiro,
31 de março
de 2022
desejarem
comparecer pessoalmente
à assembleia,
poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, ticipar
estão
livres de
distorção
digitalmente,
por meio
do aplicativorelevante,
Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1Oindependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança
ERNST & YOUNG
Beatriz Gonçalves de Moraes Nicolaci
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999dbGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas
Auditores Independentes devendo
S.S. %220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo
Contadora
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d,
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes
existentes.
As
distorções
CRC-2SP015199/O-6
CRC-1RJ091370/O-0
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala
digital, cópia de seus respectivos RG ou outro
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.

Assine o jornal

de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.
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Ouvidorias dos bancos
tiveram 13% a menos de
solicitações em 2021

E

m 2021, os indicadores de 15 instituições
financeiras
somaram
mais de 190 milhões de atendimentos humanos em canais de
atendimento bancário, dos quais
0,15% (280 mil) foram tratados
pelas Ouvidorias dos bancos:
volume 13% inferior ao de 2020,
quando 322 mil contatos foram
recebidos pelo canal.
Os dados constam da quinta
edição do Relatório de Ouvidorias divulgado pela Federação
Brasileira de Bancos (Febraban), que traz um panorama
de como o setor bancário vem
aperfeiçoando os seus canais
internos e as suas práticas de
atendimento aos consumidores.
Segundo o relatório, o volume de demandas direcionadas ao Sistema de Registro de
Denúncias, Reclamações e Pedidos de Informações (RDR)
do Banco Central também
apresentou queda de 8% entre as instituições financeiras
no último ano. No sistema do
Bacen são registrados pedidos
de informações, denúncias e
reclamações contra as instituições financeiras.
Também houve queda de
9% nas demandas registradas
na plataforma Consumidor.
Gov.Br da Secretaria Nacional
do Consumidor (Senacon). O
resultado reflete a atuação prioritária dos bancos em resolver
as demandas em seus canais
primários.
“Os bancos, por exemplo,
reduziram por meio de compromissos setoriais o tempo

de atendimento nos SACs e
nas ouvidorias, indo além do
que as normas estatais exigem,
explica Amaury Oliva, diretor
executivo de Sustentabilidade,
Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e
Para Oliva, têm contribuído para os resultados alcançados o permanente diálogo das
Ouvidorias com o regulador e
órgãos de defesa do consumidor, a análise de indicadores e
a escuta atenta às necessidades
dos clientes, visando a constante melhoria e o aperfeiçoamento de condutas. “A atuação das
Ouvidorias tem sido especialmente importante para prevenção de conflitos e na construção
da confiabilidade das tratativas
realizadas pelo próprio banco, substituindo a cultura do
conflito pela da conciliação. A
evolução apresentada pelo relatório reflete o compromisso
das instituições financeiras com
a prestação de serviços cada vez
mais modernos, transparentes e
eficientes”, afirma.
Como resultado, o volume
de demandas registradas pelo
Procon contra instituições financeiras caiu 29% em 2020
– passou de 277 em 2019 para
197 mil naquele ano. Em 2021
foi registrado aumento de 30%
no volume das demandas, influenciado pelo retorno gradual das atividades presenciais do
órgão de defesa do consumidor e das audiências de conciliação após a flexibilização das
regras restritivas impostas pela
Covid 19, segundo o relatório.

ORIZON MEIO
AMBIENTE S.A.
CNPJ/ME nº 03.279.285/0015-35
Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Nota
31/12/2021 31/12/2020

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
1.007
3.121
2.131
3.501
Títulos e valores mobiliários
4
165.435
3.518
169.674
9.997
Contas a receber de clientes
5
19.122
12.276
138.632
104.538
Impostos e contribuições a recuperar
6.a
1.245
1.354
5.953
8.780
Dividendos a receber
9
23.850
18.210
4.085
26.174
11.048
Adiantamentos
8.a
Total do ativo circulante
205.019
48.204
342.564
137.864
Não circulante
Debêntures
10
660.912
555.683
660.912
555.683
Contas a receber de clientes
5
14.660
9.731
Partes relacionadas
7
54.204
126.428
74.546
152.953
Depósitos judiciais e cauções
18.c
5.775
8.274
5.977
8.476
Imposto de renda e contribuição social diferidos
6.d
65.981
82.727
65.981
82.727
Adiantamentos
8.a
116
116
6.017
5.966
Investimentos
9
480.659
348.975
4.422
Imobilizado
11
107.227
77.013
293.301
207.322
Intangível
12
76.120
76.072
90.800
96.348
6.244
2.729
17.541
11.201
Direito de uso
13
Total do ativo não circulante
1.457.238
1.278.017
1.234.157
1.130.407
Total do ativo
1.662.257
1.326.221
1.576.721
1.268.271
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
13
12.270
43.962
16.844
43.921
Arrendamentos
13
2.148
1.805
7.718
5.493
Fornecedores
14
29.301
31.628
40.915
37.508
Outorgas a pagar
15
101
101
12.261
7.412
Salários e encargos sociais
16
6.257
4.073
11.057
8.983
Impostos e contribuições a recolher
6.b
4.052
8.866
28.971
37.081
Parcelamento de impostos
17
1.364
373
7.562
6.707
Adiantamentos de clientes
19
11.111
3.920
12.542
13.301
Contas a pagar
20
9.139
8.726
Outros passivos circulantes
8.b
2.018
2.685
3.569
13.377
Total do passivo circulante
68.622
97.413
150.578
182.509
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
13
533.156
283.711
541.406
283.711
Arrendamentos
13
4.224
984
10.415
6.226
Parcelamento de impostos
17
6.439
1.886
36.660
23.506
Provisão para perdas em investimentos
9
158
1.003
158
1.003
Partes relacionadas
7
244.521
198.991
12.475
2.732
Provisão para contingências
18
12.974
9.207
27.297
24.840
Adiantamentos de clientes
19
5.149
Contas a pagar
20
5.569
5.569
Total do passivo não circulante
801.472
495.782
633.980
352.736
Patrimônio líquido
Capital social
21.a
806.833
806.833
806.833
806.833
Reserva especial de ágio
14.401
14.401
14.401
14.401
Ajuste de avaliação patrimonial
21.c
10.359
10.359
10.359
10.359
Reservas de capital
156.664
156.664
156.664
156.664
Prejuízos acumulados
(196.094)
(255.231)
(196.094)
(255.231)
Total do patrimônio líquido
792.163
733.026
792.163
733.026
Total do passivo e do patrimônio líquido
1.662.257
1.326.221
1.576.721
1.268.271
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações dos resultados Exercícos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto resultado por ação expresso em reais)
Controladora
Consolidado
Nota
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida
22
51.707
57.152
366.628
321.706
Custo dos serviços prestados
23
(65.275)
(55.124)
(214.266)
(188.189)
(Prejuízo) Lucro bruto
(13.568)
2.028
152.362
133.517
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
23
(28.174)
(27.316)
(40.662)
(38.708)
16.615
19.229
(2.146)
258
Outras receitas (despesas), líquidas
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
equivalência patrimonial
(25.127)
(6.059)
109.554
95.067
Resultado financeiro
Receitas financeiras
24
101.476
154.861
105.580
153.793
Despesas financeiras
24
(84.755)
(52.757)
(103.549)
(70.270)
Resultado de equivalência patrimonial
9
84.288
61.975
724
578
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social
75.882
158.020
112.309
179.168
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(1.322)
(36.427)
(22.470)
Diferido
6.c
(16.745)
(30.267)
(16.745)
(30. 267)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
59.137
126.431
59.137
126.431
Lucro líquido (prejuízo) básico por ação
17,10
36,56
17,10
36,56
Lucro líquido (prejuízo) diluído por ação
17,10
36,24
17,10
36,24
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período
59.137
126.431
59.137
126.431
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo):
Resultado de equivalência patrimonial
(84.288)
(61.975)
(724)
(578)
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
1.057
(1.512)
3.800
(1.289)
Provisão para contingências
3.767
2.915
2.457
5.849
Ajuste a valor justo
(49.253)
(57.509)
(49.253)
(57.509)
Rendimentos de debêntures
(51.606)
(40.820)
(51.606)
(40.890)
Rendimentos de aplicações financeiras
(1.082)
(1.082)
Ajuste a valor justo
(58.993)
(58.993)
Imposto de renda de contribuíção social diferidos
16.745
30.267
16.745
30.267
Depreciações e amortizações
10.943
11.945
50.312
48.670
Juros provisionados
40.875
43.287
42.763
48.237
Amortização de gastos na captação de recursos
20.057
20.057
Baixa de saldo por cessão de dívidas
6.970
6.970
Variação cambial líquida
(679)
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
(7.903)
2.765
(42.144)
(36.527)
Impostos a recuperar
109
2.546
2.827
(983)
Depósitos judiciais e cauções
2.499
(2.321)
2.499
(2.313)
Adiantamentos
(14.125)
1.662
(15.177)
(708)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
(19.555)
3.893
(13.821)
(3.245)
Outorgas a pagar
4.849
971
Salários e encargos sociais
2.184
(85)
2.074
334
Impostos e contribuições a recolher
(2.813)
5.973
14.350
20.058
Adiantamentos de clientes
7.191
2.100
(5.907)
1.639
Contas a pagar
413
Parcelamento de impostos
5.544
327
(180)
15.903
Outros
1.601
359
(6.133)
369
Caixa (aplicado nas) atividades operacionais
(58.916)
18.225
35.577
102.663
Imposto de renda e contribuíção social pagos
(2.001)
(2.001)
(8.271)
(2.515)
Juros pagos
(95.732)
(20.215)
(97.505)
(21.285)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais
(156.649)
(3.991)
(70.199)
62.960
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível
(33.717)
(14.288)
(120.133)
(37.180)
Títulos e valores mobiliários
(160.736)
3.175
(158.496)
746
Caixa restrito
1.609
1.609
Dividendos recebidos
23.850
6.150
Aumento de capital em investidas
(53.346)
(6.580)
(4.543)
Adiantamentos para futuro aumento de capital em investidas
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento
(223.949)
(9.934)
(283.172)
(34.825)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Arrendamentos pagos
(4.582)
(1.101)
(14.211)
(7.704)
Empréstimos e financiamentos captados
500.000
291.787
515.000
291.787
Empréstimos e financiamentos pagos
(234.688)
(312.694)
(236.938)
(312.694)
Partes relacionadas
117.754
39.605
88.150
(13.058)
Aquisições a pagar
(629)
(629)
Caixa líquido (aplicado nas) das atividades de financiamento
378.484
16.968
352.001
(42.298)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
(2.114)
3.043
(1.370)
1.740
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
3.121
78
3.501
1.761
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.007
3.121
2.131
3.501
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa
(2.114)
3.043
(1.370)
1.740
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto resultado por ação expresso em reais)
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício
59.137
126.431
60.356
126.431
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
59.137
126.431
60.356
126.431
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido individual e consolidado
Exercícos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Ajuste de avaReserva liação patriTotal
Capital especial monial - custo Reserva
Prejuízos patrimônio
Nota social de ágio
atribuído de capital acumulados
líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2020
21 806.833 14.401
10.359
(381.662)
449.931
Constituição de reserva de capital (Nota 21)
- 156.664
156.664
Lucro líquido do exercício
126.431
126.431
Saldos em 31 de dezembro de 2020
806.833 14.401
10.359 156.664
(255.231)
733.026
Lucro líquido do exercício
59.137
59.137
Saldos em 31 de dezembro de 2021
806.833 14.401
10.359 156.664
(196.094)
792.163
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor
Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
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Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A.

CNPJ Nº 04.207.640/0001-28 – (Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021
Prezados Acionistas, A Administração da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. (doravante “PB-LOG” ou
“Companhia”) submete à apreciação de Vossas Senhorias o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras, as quais estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, acompanhadas do Relatório
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. As informações do
Relatório da Administração estão apresentadas em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma.
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2021 representou para a PB-LOG a consolidação do seu posicionamento estratégico, focando na prestação
de serviços logísticos de apoio à operação de Upstream, com reconhecida posição competitiva em custo, prontidão e
flexibilidade operacional. O resultado do exercício premiou um esforço integrado de todos os nossos colaboradores,
com comprometimento e competência, em articulação com nossos parceiros, clientes e fornecedores, sempre visando
maiores níveis de operação e segurança. A segurança é prioridade para todo o Sistema Petrobras e, em 2021, nossas
operações logísticas alcançaram uma taxa de acidentados registráveis (TAR) de 0,33 acidentados/milhão de homens-hora, um decréscimo de 40% em relação a 2020 e de 39% em relação ao limite de alerta para esse indicador. Já nosso
Lucro Líquido auferido no exercício, de R$ 1.403, que representa a eficiência e a escala das nossas operações, será
integralmente distribuído ao Acionista sob forma de dividendos. Ao longo de 2021 desenvolvemos com nossos clientes
um modelo comercial de serviços de Controle de Emergência à operação offshore, com a assinatura de contratos para
atendimentos a Ativos exploratórios e em Produção no regime de Partilha de Produção. Em todas as linhas de serviço,
assinamos em todo ano um total de 21 novos contratos e/ou aditivos que incrementaram nossa posição contratual em
R$ 3.300. No ambiente de gestão contratual, buscamos ação tempestiva na contratação/cessão de frota para atendimento
às nossas demandas de serviço, sempre em colaboração para uma adequada gestão do Pool logístico do Sul-Sudeste e
às necessidades das operações de E&P da Petrobras. Ademais, priorizamos a diligência nas medições contratuais. Houve
evolução nos controles de atendimento às obrigações assessórias, com mitigação de exposição contratual e a regularização de saldos e provisões com clientes e fornecedores. Tivemos também um ano de evolução na gestão corporativa,
com robustecimento da análise e controle de Riscos Empresariais e de Integridade, na elaboração de ferramentas de
controles e governança e na implementação do Programa Mais Valor para apoio à cadeia de fornecedores. Ademais,
em continuidade às ações de preservação de caixa e redução de custos e despesas iniciadas junto com a pandemia de
COVID-19 em 2020, adotamos neste último ano o modelo híbrido de teletrabalho, otimizamos a estrutura organizacional
e propiciamos a mudança para um novo escritório, mais adequado a essa nova realidade, o que nos tornou mais eficientes
e ágeis em nossas operações. A PB-LOG busca a melhoria contínua dos seus processos e a garantia de altos padrões de
segurança, eficiência, ética e integridade, certa de que ainda possui importantes iniciativas de gestão para atender às
demandas e expectativas de seus clientes em um ambiente de rápidas e constantes mudanças. Agradecemos a todos
os nossos stakeholders pela cooperação ao longo do ano 2021 e reafirmamos que continuaremos envidando esforços
para alcançar novos desafios e objetivos em 2022.
A Administração
SOBRE ESTE DOCUMENTO
O presente Relatório da Administração visa atender aos normativos vigentes, como a Lei nº 6.404/76, e segue as recomendações do Parecer de Orientação CVM nº 15, de 28 de dezembro de 1987, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Este relatório reflete a realidade da Companhia e as informações nele contidas são de inteira responsabilidade de seus
administradores, não tendo sido objeto de auditoria. Além disso, as informações financeiras contidas nesse relatório
foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC). Este documento pode conter previsões que refletem apenas expectativas dos nossos administradores.
Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros
termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou
não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de nossos resultados futuros. Portanto, os resultados
futuros das nossas operações podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas
informações aqui contidas.
PERFIL CORPORATIVO
A PB-LOG: Desde a sua constituição, a PB-LOG estabeleceu a sua sede na cidade do Rio de Janeiro, atuando prioritariamente na logística de suporte offshore e em atividades inerentes às operações de E&P, provendo bens e serviços
necessários às atividades de seus clientes. A Companhia tem concentrado suas operações em Consórcios operados
pela Petrobras em todo o território nacional. A abrangência da sua infraestrutura e a disponibilidade de recursos proporcionam a agilidade no atendimento de operações complexas. Suas bases, estrategicamente posicionadas junto às
grandes bacias produtoras, permitem à PB-LOG ofertar um amplo rol de serviços integrados.
VISÃO, MISSÃO E VALORES
Visão
Missão
Ser reconhecida como referência competitiva na
Gerar valor para os nossos stakeholders com excelência
prestação de serviços de exploração e produção.
em serviços de exploração e produção com alto padrão
de segurança, de forma competitiva e sustentável.
Valores

Respeito à vida, às pessoas
e ao meio ambiente

Ética e
transparência

Orientação ao
mercado

Superação e
confiança

Resultados

ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Fundada em novembro de 2012, a PB-LOG é uma Sociedade Anônima de capital fechado e subsidiária integral da
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.
PLANO ESTRATÉGICO
O Plano Estratégico (PE) apresenta expectativas de longo prazo da PB-LOG e estabelece (i) o conjunto de cenários
prováveis que podem interferir no ambiente de negócios, e (ii) os preceitos e orientações do Acionista a serem seguidos
para consecução dos objetivos empresariais. Assim, este documento explicita as principais metas a serem alcançadas
e os recursos necessários para a consecução dos objetivos nos próximos cinco anos. O Plano Anual de Negócios (PAN)
detalha o primeiro ano do PE, estabelecendo compromissos de curto prazo, essenciais para o alcance das metas de
longo prazo. Assim, os diretores da Companhia acompanham, mensalmente, a execução do PAN, por meio de Reuniões
de Análise Crítica (RACs). Nessas reuniões, a equipe técnica avalia o desempenho da empresa em relação ao PAN e acompanha as perspectivas do mercado e define eventuais correções ou ações necessárias para o alcance de seus objetivos.
MODELO DE NEGÓCIO
A PB-LOG tem por modelo de negócio e foco a atuação integrada em serviços de logística, visando o atendimento em
prontidão, com flexibilidade e baixo custo para as operações dos consórcios de E&P operados pela Petrobras. Logística
integrada: A PB-LOG está capacitada a fornecer serviços de logística integrada para atender todas as demandas típicas
de unidades marítimas de produção ou exploração. Através de uma vasta gama de serviços que vão desde a armazenagem e transporte marítimo de cargas, passando por serviços portuários, transporte aéreo, marítimo e o controle
de emergência com equipes treinadas para estes eventos. A PB-LOG integra todos os modais logísticos da cadeia de
E&P, promovendo uma operação otimizada em seus diversos elos. Serviços de Poços: Aproveitando-se de sua cadeia
logística com presença nos principais polos de E&P nacional, a Companhia proveu em 2021 os serviços de perfuração,
completação, estimulação, além de serviços de manutenção (workover) de poços. Engenharia Submarina: A Companhia
também proveu serviços de instalação, manutenção e descomissionamento de instalações submarinas, serviços de ancoragem, instalação de linhas de produção e inspeção de equipamentos com a utilização de embarcações especializadas.
GESTÃO E SUPORTE AO MODELO DE NEGÓCIO
Estratégia: No intuito de suportar o seu modelo de negócio, a PB-LOG projeta aprimorar-se nas atividades de Apoio
Logístico e Apoio Marítimo, consolidando sua vocação na logística offshore, de modo a ampliar a prestação de serviços
para os seus clientes nesta área.
Governança Corporativa: A Companhia desenvolve os seus negócios orientada pelas melhores práticas de Governança
Corporativa, zelando pelo seu objeto social e pautando o seu comportamento dentro dos princípios da transparência,
equidade, ética e responsabilidade.
Administração: A Administração da PB-LOG está composta da seguinte forma: Assembleia Geral - É o órgão deliberativo
máximo da Companhia, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto social, bem como
para tomar resoluções que julgar convenientes à defesa do desenvolvimento da Companhia. Conselho Fiscal - O Conselho
Fiscal da Companhia foi instalado em 2018, composto por três membros, cujo escopo de atuação se encontra definida
nos termos do Estatuto Social da PB-LOG e nas melhores práticas de Governança Corporativa. Diretoria Executiva - É
o órgão responsável pela execução e operacionalização da Companhia e das diretrizes, orientações e estratégia estabelecidas pela Assembleia Geral. É composta por três membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro
e um Diretor de Operações. No ano 2021, foi extinta a posição de Diretor Corporativo e Financeiro, com realocação de
algumas atividades diretamente ao Diretor Presidente e, ademais, foi constituída a nova posição de Diretor Financeiro.
Auditoria Interna - A Auditoria Interna tem a função de assessorar a Diretoria Executiva no exercício do controle das
principais operações da Companhia, além de atender às demandas dos órgãos de controle e fiscalização (como TCU,
CGU, Agências Reguladoras, dentre outros) com foco no fortalecimento dos controles internos e na mitigação dos riscos, buscando o alinhamento dos processos às diretrizes emanadas pela Petrobras. O Plano Anual de Auditoria Interna
(PAINT) é aprovado pela Diretoria Executiva e compreende a agenda de trabalhos da Auditoria Interna, observados os
critérios de materialidade, relevância e criticidade. O resultado dos trabalhos é formalizado em relatórios específicos
que são encaminhados para a gerência auditada, para o Diretor Presidente da PB-LOG e para o Diretor ao qual a área
esteja subordinada. Os trabalhos concluídos também são informados, trimestralmente, ao Conselho Fiscal e ao Comitê
de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras. Comitê de Auditoria Estatutário - Constituído em 2018, o Comitê
de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (CAE Conglomerado), órgão estatutário de caráter permanente,
vinculado diretamente ao Conselho de Administração da Petrobras, é regulado de acordo com seu Regimento Interno e
pelas regras previstas na legislação e demais regulações brasileiras – especialmente pela Lei 13.303/16, de 30 de junho
de 2016 e pelo Decreto 8.945/16, de 27 de dezembro de 2016. O CAE Conglomerado tem por finalidade assessorar o
Conselho de Administração da Petrobras, para apreciação das matérias que serão objeto de orientação para as Sociedades do Conglomerado Petrobras, bem como assessorar a Assembleia de Acionistas, o Conselho de Administração
(quando houver) ou a Diretoria Executiva destas Sociedades. Dentre as matérias de apreciação do CAE Conglomerado,
cabe mencionar: (i) a qualidade, transparência e integridade das demonstrações financeiras; (ii) a efetividade dos processos de controles internos para a produção de relatórios financeiros; (iii) a atuação, independência e qualidade dos
trabalhos dos auditores independentes e dos auditores internos; (iv) o gerenciamento de riscos; (v) as transações com
partes relacionadas; (vi) os cálculos e resultados atuariais dos planos e benefícios mantidos pela Fundação Petrobras
de Seguridade Social (PETROS), e; (vii) a adequação das ações de prevenção e combate à fraude e corrupção.
Conformidade, Ética e Integridade: A PB-LOG está sujeita às diretrizes, normas e padrões que se aplicam à Petrobras
e suas participações societárias e utiliza-se de toda a estrutura de Segurança da Informação da sua holding. Todas as
operações conduzidas pela PB-LOG são realizadas observando os princípios do Código de Conduta Ética, no âmbito da
Petrobras e suas participações societárias, bem como outras normas e orientações internas, formalmente aprovadas,
que definem com clareza os princípios éticos e os compromissos de conduta, que norteiam suas ações, aos quais estão
submetidos todos os seus empregados, fornecedores e prestadores de serviços. Com base nas melhores práticas de
Governança e Conformidade, a Diretoria Executiva da PB-LOG adota, desde 2015, o Programa Petrobras de Prevenção
da Corrupção - PPPC. As práticas contábeis da Companhia estão adequadas aos pronunciamentos, interpretações e
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e por normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com aplicação a partir de 2010. Estes pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC, aos quais as práticas contábeis foram alinhadas, estão convergentes
ao IFRS (International Financial Reporting Standards), constituído por normas internacionais de contabilidade emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB). A Administração da PB-LOG monitora estas práticas por meio
da Gerência de Gestão Contábil de Empresas, na sua controladora.
Relacionamento com Partes Interessadas: As decisões internas da PB-LOG que envolvam partes relacionadas respeitam
a legislação aplicável e as melhores práticas do mercado, tendo como premissa a isonomia nas relações contratuais,
zelando pelos interesses da Companhia e de seu acionista controlador. Os gestores da Companhia conduzem suas ações
em obediência às políticas e diretrizes vigentes para a Petrobras e suas participações societárias, no que diz respeito
a qualquer transação com partes relacionadas. A exemplo da Petrobras, o sistema de controles internos da PB-LOG
observa o atendimento dos requisitos estabelecidos nas seguintes regulamentações: • Lei 12.846 de 01 de agosto de
2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas de atos contra a administração
pública, nacional ou estrangeira; • Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios; • Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA), lei federal dos Estados Unidos da América (USA); e • UK
Bribery Act 2010, lei anticorrupção do Reino Unido. A Companhia realiza negócios com responsabilidade e respeito aos
seus fornecedores e clientes, proporcionando segurança operacional e jurídica em todas as atividades desenvolvidas.
O relacionamento com Auditorias Externas, entidades estatais pertencentes à administração direta e/ou indireta, aqui
abrangendo Agências Reguladoras e órgãos de controle, pauta-se em práticas de transparência e espírito de colaboração.
Canal Denúncia: O Canal de Denúncia Petrobras, ao qual a PB-LOG aderiu em 2016, está disponível para os públicos
interno e externo, 24 horas por dia, para receber denúncias de fraude, corrupção, favorecimento, assédio moral e sexual
e outras irregularidades, que podem ser entendidas como ações ou omissões contrárias à lei ou aos preceitos do Código

de Conduta Ética e que possam causar dano à PB-LOG, Petrobras e suas participações societárias, aos empregados,
acionistas e demais públicos de interesse.
Gestão de Recursos Humanos: A Companhia possui seu quadro de funcionários composto por profissionais cedidos da
Petrobras, estando todos sujeitos às mesmas regras, direitos e deveres estabelecidos pela Petrobras.
Gestão de Riscos: A gestão integrada e proativa de riscos é fundamental para a entrega de resultados de maneira segura
e sustentável, sendo liderada pela Diretoria Executiva da PB-LOG de forma a garantir que as medidas necessárias para
o alinhamento entre o apetite ao risco e as estratégias da Companhia sejam executadas e monitoradas continuamente.
Conforme definido em seu Estatuto Social, a PB-LOG compartilha o seu processo de gestão de riscos com a Petrobras,
permitindo a padronização e aderência metodológica das análises de riscos, nos termos do estabelecido pela Lei
13.303/2016. Nosso sistema de gestão de riscos está plenamente alinhado e coerente com o nosso Plano Estratégico,
sendo os riscos considerados em todas as decisões estratégicas da Companhia e a gestão sempre realizada de maneira
integrada, aproveitando os benefícios inerentes à escalabilidade e integração com a Petrobras. Os riscos empresariais
aos quais a PB-LOG está exposta são classificados em quatro agrupamentos a saber: (i) Financeiro; (ii) Conformidade,
Legal e Regulatório; (iii) Operacional, e; (iv) Negócio. A Política de Gestão de Riscos Empresariais estabelece diretrizes
gerais e responsabilidades, tendo como base os seguintes princípios fundamentais: A vida deve ser respeitada em toda
sua diversidade e os direitos, as obrigações, as instalações, os processos, as informações, a reputação e a imagem da
Companhia resguardados contra ameaças decorrentes de ações intencionais ou não. A gestão de riscos está alinhada e
coerente com o Plano Estratégico da Companhia. A gestão de riscos insere-se no compromisso da Companhia de atuar
de forma ética e em conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos nas jurisdições onde atua. Os
riscos devem ser considerados em todas as decisões e a sua gestão deve ser realizada de maneira integrada, levando
em conta os benefícios inerentes à diversificação. As ações de resposta devem considerar as possíveis consequências
cumulativas de longo prazo, os possíveis impactos nos nossos stakeholders e devem ser orientadas para a preservação
ou agregação de valor e para a continuidade dos negócios.
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Cenário Macroeconômico: As mais atuais projeções estimam um crescimento de cerca de 4,5% do PIB brasileiro em 2021,
após uma queda de 4,1% em 2020, resultado do início da pandemia de COVID-19. Em um ano de recuperação, a economia
teve altos e baixos, em consequência, principalmente, da segunda onda da pandemia, avanço da vacinação e escalada
da inflação. No tocante ao segmento de E&P no Brasil, o boletim de conjuntura da Indústria de Óleo & Gás da Empresa
de Pesquisa Energética (EPE), destaca que no segundo semestre de 2021, com o avanço do cronograma de vacinação e
consequente melhora nos indicadores da pandemia, reaqueceu a atividade econômica e a demanda por combustíveis.
Por outro lado, o dólar mais alto e o aumento dos preços internacionais do petróleo, além de proporcionar recorde na
arrecadação e distribuição de royalties e participação especial oriundos da indústria de petróleo e gás natural. Neste
cenário e, com o avanço dos investimentos em E&P pela Petrobras, a PB-LOG manteve a sua operacionalidade e diversificou a sua atuação em 2021 com nova modalidade contratual de serviço de Controle de Emergência, contribuindo na
geração de valor com a otimização de recursos e redução de custos operacionais e administrativos.
Desempenho Operacional: O desempenho operacional da PB-LOG tem forte correlação com as práticas e prioridades estabelecidas pela Petrobras e seus consorciados. Desta forma, a Companhia concentrou suas atividades na região Sudeste,
principalmente nas bacias de Campos e de Santos, onde se encontram os principais ativos de exploração e produção.
Em 2021, a PB-LOG manteve contratos para prestação de serviços logísticos integrados com os consórcios BM-S-11,
BM-S-09, Libra, Papa Terra, Albacora Leste, Roncador e Tartaruga Verde, além dos novos contratos celebrados com
os consórcios Yba, Monai e Mairarê. Também adicionou ao portfólio contratos para prestação de serviços de controle
de emergência de SMS para os consórcios de Entorno de Sapinhoá, Aram, Três Marias, Dois Irmãos, Alto de Cabo Frio
Central, Mero 2 e 3 e Búzios. Quanto aos contratos de Serviços de Poços, foram prestados serviços para o consórcio de
Roncador, contrato finalizado em julho, além dos contratos com Tartaruga Verde, Serviços Complementares e Estimulação de Poços com Libra, tendo este último sido finalizado em dezembro. Na área de Engenharia Sumarina, a PB-LOG
manteve contratos com Libra, Tartaruga Verde e Roncador. O sucesso em 2021, em relação à diversificação da carteira
de clientes e ao alongamento de prazos contratuais, foi reflexo da disciplina operacional e das ações de redução de
custos empreendidas pela Companhia. O quadro, a seguir, mostra o aumento de atividades em todos os segmentos.
2021
2020
Logística Integrada (atendimento unidades/ano)
32
32
Controle de Emergência (atendimento unidades/trimestre*)
15
–
Serviços de Poços (operações/ano)
33
24
Engenharia Submarina (operações/ano)
1.061
944
(*) Último trimestre com a entrada mais efetiva dos contratos de Controle de Emergência.
Indicadores de Rentabilidade e Retorno das Operações: Destaque dos Resultados de 2021: Para fins de comparação,
a Companhia avalia seus indicadores com base nas receitas e custos sem os efeitos do CPC 47, que versa sobre receitas
de contratos com clientes.
Apesar dos reflexos da saída do segmento de Serviços de Poços,
houve um incremento (i) da receita líquida em 9% (R$ 5.880 em
2021, frente a R$ 5.384 em 2020); e (ii) do lucro bruto em 9% (R$
2.164 em 2021, frente a R$ 1.980 em 2020). Este resultado é reflexo
da atuação da Companhia em atividades de maior valor agregado
em Logística Integrada e na redução de custos, levando ao crescimento de 8 p.p. na margem bruta do referido segmento (43%
em 2021, frente a 35% em 2020). Neste cenário e adicionado ao
maior volume de atividade no segmento de Engenharia Submarina, foi possível cobrir a queda no segmento de Serviços de Poços,
mantendo a margem bruta da Companhia no mesmo patamar de
2020 de 37%. Os resultados alcançados refletiram-se nos principais indicadores de performance da Companhia, todos auferidos
acima da meta, destacando-se: (1) o NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) atingiu R$ 1.394 (meta de R$ 893); (2) a
geração FCO (Fluxo de Caixa Operacional), atingiu R$ 1.232 (meta R$ 877); e (3) os gastos com DG&A (Despesas Gerais
e Administrativas), que reduziram 37% em relação à meta de R$ 23,6.
Demonstração do Valor Adicionado e Remuneração ao Acionista: Em 2021, as atividades da PB-LOG geraram R$
2.984 em riqueza à sociedade, um aumento de 8% quando comparado ao valor adicionado pela companhia no exercício
de 2020. De cada R$ 1,00 de receita obtida pela PB-LOG no ano, R$ 0,59 foi distribuído entre diferentes stakeholders:
os colaboradores (remuneração e benefícios), o governo (tributos), terceiros (juros pagos a instituições financeiras e
aluguéis) e o acionista (dividendos), conforme demonstrado abaixo. No tocante aos tributos, destacamos o crescimento
dos recolhimentos desta natureza no ano de 2021, os quais totalizaram R$ 706,5 (aproximadamente 61% em relação ao
exercício anterior), sendo R$ 504,7 tributos federais e R$ 201,8 tributos municipais.

Nossa remuneração ao Acionista tem como princípios, dentre outros, estabelecer as regras e procedimentos relativos à
máxima distribuição de proventos por meio de Dividendos e/ou Juros sobre Capital Próprio (JCP), de maneira transparente
e de acordo com as normas legais e estatutárias. A proposta de remuneração ao acionista relativa ao exercício de 2021,
que será encaminhada pela Administração à aprovação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2022, no montante de
R$ 1.403 (R$ 1.319 em 2020) contempla o dividendo obrigatório no percentual de 25% e dividendos adicionais de 75%
do lucro líquido ajustado.
PERSPECTIVAS
O cenário macroeconômico para os próximos anos se apresenta na expectativa das eleições que se aproximam, que
podem ensejar ou não mudanças no cenário político do país. Porém, considerando que as atividades de E&P em águas
profundas seguem ritmo próprio, ditado por investimentos com objetivos de médio a longo prazo, o setor deve manter
o seu dinamismo e experimentar um crescimento com a entrada de novas unidades de produção. Neste contexto, a
Petrobras prevê investimentos no montante de US$ 68 bilhões para os próximos 5 anos, dos quais US$ 57,3 bilhões
estão direcionados para o segmento de Exploração e Produção (E&P). Assim, com os investimentos previstos e com a
aproximação da PB-LOG na prestação de serviços complementares às necessidades de serviços logísticos para atendimento das operações da Petrobras, podem surgir oportunidades de negócio adicionais para a Companhia. Para tanto,
a Companhia seguirá suas ações de otimização operacional, garantindo sua competitividade, agregando valor aos seus
serviços e reafirmando o seu modelo de negócio. Para que as ações de otimização sejam sustentáveis no longo prazo,
a Companhia manterá seu Programa de Conformidade, em consonância com as práticas e conceitos adotados pela
Petrobras. Destaca-se que o Programa apresenta as melhores práticas de prevenção à corrupção e reforça os valores
relacionados a ética e transparência. Assim, o Programa prevê ações (e.g. treinamentos e divulgação de padrões) para
melhoria contínua de suas práticas de conformidade e fortalecimento de sua cultura de integridade.
PLANO ESTRATÉGICO 2022-2026
O PE 22-26 reflete a continuidade do reposicionamento estratégico da Companhia, estabelecendo como prioridade a
prestação de serviços em logística integrada, dando maior foco no seu principal eixo de atuação com o intuito de explorar melhor a atividade na qual a Companhia possui grande expertise e vantagem competitiva, mantendo as atividades
relacionadas a serviços de poços e de engenharia submarina naqueles clientes onde a PB-LOG possui contratos em
vigor. Este reposicionamento tem reflexo direto na queda da curva de receita nos próximos anos.
Demonstração do Resultado - Plano Estratégico (*)
R$ milhões
Margem
Receita Líquida
11.091
Custo do Serviço Prestado
(7.196)
Lucro Bruto
3.895
35%
Despesas Gerais e Administrativas
(134)
Despesas Tributárias
(5)
Outras Despesas Operacionais
(110)
Lucro Operacional
3.646
33%
Resultado Financeiro
129
LAIR
3.775
IR/CSLL
(1.284)
Lucro Líquido
2.491
22%
(*) Sem efeito do CPC 47.
Para o primeiro ano do PE, estabeleceu-se como métricas de topo a serem acompanhados na gestão do negócio os
seguintes indicadores:
Fluxo de Caixa Operacional
Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)

Unidade
R$ mil
R$ mil

Meta
768.673
769.091

Tipo
Maior-Melhor
Maior-Melhor

AUDITORES INDEPENDENTES
As Demonstrações Financeiras da PB-LOG dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas. Não foram, nos respectivos exercícios, contratados
serviços dos auditores que pudessem afetar a independência dos auditores em relação à Companhia.
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
A Diretoria Executiva declara que revisou, discutiu e concordou com a opinião expressa no relatório dos Auditores
Independentes, emitido em 11 de março de 2022, sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2022.
A Administração
Rodrigo Valle Real
Giselle Pacheco Tinoco
Reynaldo Lopes Carvalho Sobrilho
Diretor Presidente
Diretora de Operações
Diretor Financeiro
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CNPJ Nº 04.207.640/0001-28 – (Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes, líquidas
Contas a receber FIDC
Despesas antecipadas
Imposto de renda, contribuição social e outros

Nota
5
5
11

Não Circulante
Contas a receber de clientes, líquidas
Imposto de renda, contribuição social e outros
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Imobilizado

5
11
11
10
6

Total

2021

2020

1
481.071
353.276
936
40.646
875.930

1
714.331
1.054.809
–
64.975
1.834.116

45.947
66.459
11.142
40.002
1.997
165.547
1.041.477

47.353
57.849
6.713
38.730
184
150.829
1.984.945

Passivo
Circulante
Fornecedores
Arrendamentos mercantis
Imposto de renda, contribuição social e outros
Dividendos a pagar
Outras contas e despesas a pagar

Nota

Não Circulante
Arrendamentos mercantis
Provisão para processos judiciais e administrativos
Outras contas e despesas a pagar
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva legal
Dividendos adicionais propostos

2021

2020

7
8
11
12

494.891
109
86.602
–
6.021
587.623

844.313
593
133.858
490.204
6.331
1.475.299

8
10

1.950
75.025
1.783
78.758

110
62.973
1.126
64.209

249.391
49.880
75.825
375.096
1.041.477

249.391
49.880
146.166
445.437
1.984.945

12

Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

Nota
15
18

Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

2021
4.217.471
(2.053.855)
2.163.616

2020
4.217.190
(2.237.679)
1.979.511

(14.972)
(5.450)

(19.503)
(4.836)

–
(31.182)
(51.604)
Resultado antes do resultado financeiro
2.112.012
Resultado financeiro líquido
16
13.117
Receitas financeiras
41.776
Despesas financeiras
(28.659)
Lucro antes dos impostos
2.125.129
Imposto de renda e contribuição social corrente
11.4
(726.700)
Imposto de renda e contribuição social diferido
11.4
4.429
Lucro líquido do exercício
1.402.858
Lucro básico e diluído por ação (em milhares de R$)
0,59
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

158
(58.230)
(82.411)
1.897.100
97.783
98.293
(510)
1.994.883
(683.508)
7.676
1.319.051
0,56

Receita de serviços
Custo dos serviços prestados
Lucro Bruto
Receitas (despesas)
Gerais e administrativas
Tributárias
Reversão de perda no valor recuperável de contas a
receber
Outras receitas (despesas), líquidas

18
18
17

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

2021
Lucro líquido do exercício
1.402.858
Outros resultados abrangentes
–
Resultado abrangente do exercício
1.402.858
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
1.319.051
–
1.319.051

Dividendos
Capital
Reserva
adicionais
Lucros
social
legal propostos acumulados
Saldos em 1º de janeiro de 2020
3.162.458
299.271
192.794
–
Capitalização da reserva legal
249.391 (249.391)
–
–
Redução de capital social
(3.162.458)
–
–
–
Lucro líquido do exercício
–
–
–
1.319.051
Dividendos adicionais pagos de 2019
–
–
(192.794)
–
Dividendos intermediários pagos (1T-2020)
–
–
–
(263.415)
Dividendos intermediários pagos (2T-2020)
–
–
–
(412.487)
Dividendos intermediários e JCP
–
–
–
(496.983)
–
–
146.166
(146.166)
Dividendos adicionais propostos de 2020
Saldos em 31 de dezembro de 2020
249.391
49.880
146.166
–
Saldos em 1º de janeiro de 2021
249.391
49.880
146.166
–
Lucro líquido do exercício
–
–
–
1.402.858
Dividendos adicionais pagos de 2020
–
–
(146.166)
–
Dividendos intermediários pagos (1T-2021)
–
–
–
(344.061)
Dividendos intermediários pagos (2T-2021)
–
–
–
(355.824)
Dividendos intermediários pagos (3T-2021)
–
–
–
(300.000)
Dividendos intermediários pagos (4T-2021)
–
–
–
(327.148)
Dividendos adicionais propostos de 2021
–
–
75.825
(75.825)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
249.391
49.880
75.825
–
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total
3.654.523
–
(3.162.458)
1.319.051
(192.794)
(263.415)
(412.487)
(496.983)
–
445.437
445.437
1.402.858
(146.166)
(344.061)
(355.824)
(300.000)
(327.148)
–
375.096

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
1.402.858
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
Depreciação e amortização
103
Amortização de direito de uso - recuperação de PIS/COFINS
(6)
Perdas de créditos esperadas
–
Provisão para processos judiciais e administrativos
13.476
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos
(4.429)
Encargos financeiros, variação monetária sobre arrendamentos
30
Variações monetárias não realizadas
25.381
Rendimentos com recebíveis de ativos financeiros
(29.944)
Resultado na baixa de ativos de direito de uso/ arrendamentos
(43)
Redução (aumento) nos saldos ativos
Contas a receber
234.666
Impostos a recuperar
17.503
Outros ativos
(994)
(Redução) aumento nos saldos passivos
Fornecedores
(377.411)
Impostos e contribuições a recolher
199.318
Imposto de renda e contribuição social pagos
(246.575)
Outros passivos
(1.076)
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais
1.232.857
Atividades de Investimento
Aplicações em ativos financeiros
(5.779.243)
Resgate em ativos financeiros
6.510.337
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos
731.094
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de arrendamentos mercantis
(548)
Redução de capital
–
Pagamento de dividendos e JCP
(1.963.403)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento
(1.963.951)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício
–
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
1.319.051
2.750
(349)
(158)
15.635
(7.676)
244
(7.397)
(69.540)
252
(103.530)
121.795
1.002
147.468
195.019
(127.075)
(526)
1.486.965
(5.057.800)
7.613.290
2.555.490
(4.525)
(3.162.458)
(875.476)
(4.042.459)
(4)
5
1

2021

2020

5.029.056
5.029.056

4.964.090
4.964.090

(2.087.142)
(2.087.142)
2.941.914
(103)
2.941.811

(2.284.560)
(2.284.560)
2.679.530
(2.750)
2.676.780

41.776
2.983.587

98.293
2.775.073

18.534
18.534

29.658
29.658

1.351.064
186.201
(4.429)
1.532.836

1.255.780
176.981
(7.676)
1.425.085

28.659
700
29.359

510
769
1.279

1.327.033
75.8251.
1.402.858
Valor adicionado distribuído
2.983.587
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1.172.885
146.166
1.319.051
2.775.073

Receitas
Prestação de serviços e outras receitas
Insumos adquiridos de terceiros
Energia, serviços de terceiros e outras despesas
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - Inclui variações monetárias e cambiais ativas
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e administradores
Salários e encargos
Tributos
Federais
Municipais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Instituições financeiras e fornecedores
Juros, variações cambiais e monetárias
Despesas de aluguéis
Acionistas
Dividendos
Lucros retidos

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)

1. A COMPANHIA E SUAS OPERAÇÕES: A Petrobras Logística de Exploração e
Produção S.A. ("Companhia” ou “PB-LOG") é uma sociedade anônima de capital
fechado, com sede no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Constituída
em 21 de novembro de 2000, a Companhia iniciou suas operações em 2 de
janeiro de 2001, sob o nome de Alberto Pasqualini - REFAP S.A. Desde 1968
a refinaria funcionava como unidade operacional da Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Em 1° de novembro de 2012, foi aprovada, por meio de Assembleia
Geral Extraordinária, a reforma integral do seu Estatuto Social, modificando-se,
dentre outros aspectos, a sua denominação e objeto social, passando, a partir
daquela data, a denominar-se Petrobras Logística de Exploração e Produção
S.A. ("PB-LOG"), cujo objeto social sofreu alterações para possibilitar o provimento de serviços logísticos para operações de exploração e de produção
de petróleo e gás natural no Brasil, além da atividade de navegação de apoio
marítimo e serviços correlatos. A Companhia mantém transações relevantes
com a Controladora Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e segue o plano de
negócios desta na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações financeiras devem ser lidas neste contexto. As atividades operacionais da
Companhia estão relacionadas à prestação de serviços de logística integrada e
de apoio marítimo, além de construção de poços marítimos e engenharia submarina. 1.1. Destaques do exercício: Em virtude da pandemia do Coronavírus
(COVID-19), declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de
março de 2020, a Companhia adotou e segue com providências para preservar
a saúde de seus colaboradores, bem como proporcionar maior prevenção ao
contágio em suas áreas operacionais e administrativas. A Companhia segue
acompanhando a evolução do Coronavírus e avaliando a necessidade de novas
medidas, alinhada ao seu acionista controlador. Não houve impactos materiais
nas demonstrações financeiras do exercício em função dos efeitos da COVID-19.
Em 2021, a PB-LOG destaca as seguintes operações: (i) Nos serviços de Logística, além da continuidade na prestação de serviços aos clientes, destacam-se a assinatura de contratos em nova modalidade operacional de Combate
à Emergência, principalmente em Libra e Búzios e a ampliação de vínculos
contratuais com ativos exploratórios e Roncador. Ademais, cabe destacar a
revisão de custos operacionais, possibilitando uma atuação mais competitiva
e rentável à empresa. (ii) Nos serviços de Poços, destacam-se as operações de
perfuração de Poços em Roncador. Em Libra foram executados serviços complementares e estimulação de poços. (iii) Nos serviços de Engenharia Submarina os
destaques foram a desmobilização do SPA-1 e mobilização do SPA-2 no FPSO
Pioneiro de Libra, com pico das operações entre agosto e novembro de 2021,
além da interligação do Poço ESP-23 no FPSO Campos dos Goytacazes, através
do Contrato com o ativo BM-C-36, ocorrida entre agosto e dezembro de 2021.
No exercício de 2021, não houve ocorrência de receitas ou custos decorrentes
de políticas públicas no âmbito da PB-LOG, vinculado ao interesse público na
sua controladora Petróleo Brasileiro S.A.
2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP),
que estão convergidas com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Todas
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Ad-

ministração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas
utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra
forma indicado. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das
demonstrações financeiras estão apresentadas conforme Nota explicativa
3 – Sumário das principais práticas contábeis. A emissão das demonstrações
financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva da Companhia em 10 de
março de 2022. 2.1. Demonstração do valor adicionado: A Demonstração
do Valor Adicionado – DVA apresenta informações relativas à riqueza criada
pela Companhia em determinado período e a forma como tais riquezas foram
distribuídas. Essas demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC
09 - Demonstração do Valor Adicionado. 2.2. Moeda funcional e moeda de
apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais,
que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.3. Novas
normas e interpretações: International Accounting Standards Board (IASB)
Os principais normativos emitidos pelo IASB que ainda não entraram em vigor
e não tiveram adoção antecipada pela Companhia até 31 de dezembro de 2021.
Norma
Descrição
Data de vigência
Annual
Improvements to
IFRS® Standards
2018-2020

As emendas alteram requerimentos 1º de janeiro de 2022
relacionados a: controlada como adotante inicial dos IFRS (IFRS 1-First-time
Adoption of International Financial
Reporting Standards); taxas a serem
consideradas para avaliar o desreconhecimento de um passivo financeiro
(IFRS 9-Financial Instruments); e fluxos
de caixa para tributação ao mensurar
o valor justo (IAS 41-Agriculture).
Adicionalmente, as emendas alteram
determinado exemplo ilustrativo contido no IFRS 16-Leases.

Reference to
the Conceptual
Framework Amendments
to IFRS 3

As emendas atualizam determinada 1º de janeiro de 2022
referência no IFRS 3 à estrutura conceitual mais recente, bem como inclui
requerimentos adicionais relativos a
obrigações no escopo dos pronunciamentos IAS 37 - Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets e IFRIC
21-Levies. Adicionalmente, as emendas
orientam que o comprador não deve
reconhecer ativos contingentes adquiridos em uma combinação de negócios.

Onerous
Contracts - Cost
of Fulfilling a
Contract - Amendments
to IAS 37

Estabelece alterações no IAS 37-Pro- 1º de janeiro de 2022
visions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets para esclarecer o
que compreende os custos de cumprimento de um contrato para avaliar se
um contrato é oneroso.

Norma

Descrição

Property, Plant
and Equipment:
Proceeds before
Intended Use Amendments to
IAS 16

As alterações no IAS 16-Property, 1º de janeiro de 2022
Plant and Equipment proíbem deduzir
do custo do imobilizado valores recebidos pela venda de itens produzidos
antes da colocação do ativo no local e
condição necessárias para o mesmo ser
capaz de funcionar da forma pretendida pela administração.

Data de vigência

Classification
of Liabilities
as Current or
Non-current Amendments
to IAS 1

As emendas no IAS 1-Presentation of 1º de janeiro de 2023
Financial estabelecem requerimentos
para classificação de um passivo como
circulante ou não circulante.

IFRS 17 –
Insurance
Contracts and
Amendments to
IFRS 17 Insurance
Contracts

O IFRS 17 substitui o IFRS 4-Insurance 1º de janeiro de 2023
Contracts e estabelece, entre outras
coisas, os requisitos que devem ser aplicados no reconhecimento, mensuração,
apresentação e divulgação relacionados
aos contratos de seguro e de resseguro.

Disclosure of
Accounting
Policies Amendments to
IAS 1 and
Practice
Statement 2

Em substituição ao requerimento 1º de janeiro de 2023
de divulgação de políticas contábeis
significativas, as emendas ao IAS 1
Presentation of Financial Statements
estabelecem que políticas contábeis
devem ser divulgadas quando forem
materiais. Entre outras coisas, a emenda provê orientações para determinar
tal materialidade.

Definition of
Accounting
Estimates Amendments
to IAS 8

De acordo com as emendas ao IAS 8, a 1º de janeiro de 2023
definição de “mudança na estimativa
contábil” deixa de existir. Em substituição, foi estabelecida definição para o
termo “estimativas contábeis”: valores
monetários nas demonstrações financeiras que estão sujeitos à incerteza de
mensuração.

Deferred Tax
related to Assets
and Liabilities
arising from a
Single
Transaction Amendments
to IAS 12

As alterações reduziram o escopo da 1º de janeiro de 2023
isenção de reconhecimento de ativos
fiscais diferidos e passivos fiscais
diferidos contidas nos parágrafos 15 e
24 do IAS 12 Income Taxes de modo que
não se aplique mais a transações que,
entre outras coisas, no reconhecimento
inicial, dão origem a diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis iguais.
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Quanto aos normativos que entrarão em vigor a partir de 01/01/2023, a Companhia está avaliando os efeitos da aplicação inicial em suas demonstrações
contábeis. Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC): O CPC emite pronunciamentos e intepretações tidos como análogos às IFRS, tal como emitidas
pelo IASB. As emendas das IFRS contidas acima não foram emitidas pelo CPC
até 31/12/2021. A seguir são apresentados os normativos emitidos pelo CPC
que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada pela
Companhia até 31/12/2021, bem como os IFRS equivalentes:
Pronunciamento, revisão
ou interpretação do CPC IFRS equivalente
Data de vigência
Annual Improvements to
IFRS® Standards 2018 2020
Reference to the Conceptual
Framework - Amendments
to IFRS 3
Revisão de
Onerous Contracts - Cost of 1º de janeiro de 2022
Pronunciamentos
Fulfilling a Contract Técnicos CPC Nº 19
Amendments to IAS 37
Property, Plant and
Equipment: Proceeds before
Intended Use
- Amendments to IAS 16
Pronunciamento Técnico IFRS 17 - Insurance
CPC 50
Contracts
1º de janeiro de 2023
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As práticas contábeis
para a compreensão da base de reconhecimento e mensuração aplicadas na
preparação das demonstrações financeiras estão descritas abaixo das respectivas notas explicativas e são consistentes com as políticas contábeis adotadas
e divulgadas nas demonstrações financeiras dos exercícios anteriores. As notas
que apresentam práticas contábeis são: • 6. Imobilizado; • 8. Arrendamentos
mercantis; • 10. Processos judiciais e contingências - Processos judiciais provisionados; • 11. Tributos; • 15. Receita de vendas de contratos com clientes.
3.1. Instrumentos financeiros: a. Reconhecimento e mensuração inicial: Um
ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Exceto para contas a receber de clientes
sem componente de financiamento significativo, os ativos financeiros são
inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como
mensurados ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que
sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou
reduzidos. b. Classificação e mensuração subsequente: No reconhecimento
inicial, ativos financeiros são geralmente classificados como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (VJORA) ou ao valor justo por meio do resultado (VJR) com base
tanto: no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros;
quanto nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro,
conforme segue: • Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro
de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios
objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais;
• Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente
do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e,
cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto sua venda, bem como investimentos em instrumentos
patrimoniais não mantidos para negociação nem contraprestação contingente,
que no reconhecimento inicial, a Companhia elegeu de forma irrevogável por
apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros
resultados abrangentes; e • Valor justo por meio do resultado: todos os demais
ativos financeiros. Esta categoria geralmente inclui instrumentos financeiros
derivativos. Os passivos financeiros foram classificados como mensurados
ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como
mensurado ao valor justo por meio do resultado caso seja classificado como
mantido para negociação, seja um derivativo ou seja designado como tal no
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados
pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de
juros, os ganhos e as perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer
ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
c. Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo
financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram,
ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na
qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. Passivos
financeiros: A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua
obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também
desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os
fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em
que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido
a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre
o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos
que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. d. Redução ao valor recuperável (impairment): Provisão para perdas
de crédito esperadas são reconhecidas em ativos financeiros mensurados ao
custo amortizado, bem como aqueles mensurados ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes. A Companhia reconhece provisão para perdas
de crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto prazo por meio
da utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito
histórica não ajustada, quando tal informação representa a melhor informação
razoável e sustentável, ou, ajustada, com base em dados observáveis atuais
para refletir os efeitos das condições atuais e futuras desde que tais dados
estejam disponíveis sem custo ou esforços excessivos. Em geral, para os demais
instrumentos financeiros, a Companhia reconhece provisão por valor equivalente à perda de crédito esperada para 12 meses, entretanto, quando o risco de
crédito do instrumento financeiro tiver aumentado significativamente desde o
seu reconhecimento inicial, a provisão será reconhecida por valor equivalente à
perda de crédito esperada (vida toda). Aumento significativo do risco de crédito:
Ao avaliar o aumento significativo do risco de crédito, a Companhia compara o
risco de inadimplência (default) que ocorre no instrumento financeiro na data
do balanço com o risco de inadimplência (default) que ocorre no instrumento
financeiro na data de seu reconhecimento inicial. Para tal, a Companhia utiliza,
entre outros, os seguintes indicadores: alteração significativa real ou esperada
na classificação de crédito externa do instrumento financeiro e informações
sobre atrasos nos pagamentos. Independentemente da avaliação do aumento
significativo no risco de crédito, a Companhia presume que o risco de crédito
de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial quando os pagamentos contratuais estiverem vencidos há mais
de 30 dias, exceto quando informações razoáveis e sustentáveis disponíveis
demonstrarem o contrário. A Companhia assume que o risco de crédito de
instrumento financeiro não aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial quando o instrumento financeiro possui baixo risco de
crédito na data do balanço. Baixo risco de crédito é determinado com base em
classificações externas de riscos e metodologias internas de avaliação. Definição de inadimplência (default): A Companhia considera um ativo financeiro
como inadimplente quando a contraparte não cumpre com a obrigação legal
de pagamento de seus débitos quando devidos ou, a depender do instrumento
financeiro, quando ocorre atraso de recebimento devido contratualmente em
prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias. Mensuração e reconhecimento de
perdas de crédito esperadas: Perda de crédito esperada é a média ponderada
de perdas de crédito com os respectivos riscos de inadimplência, que possam
ocorrer conforme as ponderações. A perda de crédito sobre um ativo financeiro
é mensurada pela diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais devidos
à Companhia e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber, descontados à taxa efetiva original. e. Apresentação: Provisões para impairment
sobre ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do
valor contábil bruto dos ativos tendo como contrapartida ganhos ou perdas
no resultado.
4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS RELEVANTES: A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas
operações e seus reflexos em ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas
utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados relevantes, revisadas periodicamente pela Administração e cujos resultados reais
podem diferir dos valores estimados. A seguir são apresentadas informações
apenas sobre estimativas que requerem elevado nível de julgamento ou
complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a situação
financeira e os resultados da Companhia. 4.1. Estimativas relacionadas a
processos judiciais e contingências: A Companhia é parte envolvida em diversos processos judiciais e administrativos envolvendo questões fiscais, cíveis,
trabalhistas e ambientais decorrentes do curso normal das suas operações,
bem como das operações da refinaria Alberto Pasqualini - REFAP S.A., cujas
estimativas para determinar os valores das obrigações e a probabilidade de
saída de recursos são realizadas pela PB-LOG com base em pareceres de seus
assessores jurídicos e nos julgamentos da Administração. Essas estimativas
são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com
teses semelhantes e essencialmente levam em consideração fatores como a
análise dos pedidos realizados pelos autores, robustez das provas existentes,
precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema.
Especificamente para ações trabalhistas de terceirizados, a Companhia estima
a perda esperada através de um procedimento estatístico em virtude do volume
de ações com características similares. Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a Companhia, nova jurisprudência, alterações no
conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de
saída de recursos e suas mensurações mediante análise de seus fundamentos.
Informações sobre processos provisionados e contingências são apresentados
na nota explicativa 10. 4.2. Perdas de crédito esperadas: A provisão de perdas
de crédito esperadas (PCE) para ativos financeiros se baseia em premissas de
risco de default, determinação da ocorrência ou não de aumento significativo

no risco de crédito, fator de recuperação, entre outras. Para tal, a Companhia
utiliza julgamentos nessas premissas, além de informações sobre atrasos nos
pagamentos e avaliações do instrumento financeiro com base em classificações
externas de riscos e metodologias internas de avaliação. Informações sobre a
PCE são apresentados na nota explicativa nº 5. 4.3. Tributos diferidos sobre o
lucro: A Companhia realiza julgamentos para determinar o reconhecimento e
o valor dos tributos diferidos nas demonstrações financeiras. Os ativos fiscais
diferidos são reconhecidos se for provável a existência de lucros tributáveis
futuros. A movimentação do imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro líquido diferidos estão apresentados na nota explicativa nº 11.
5. CONTAS A RECEBER
2021
2020
Partes relacionadas (Nota 9)
527.020
761.684
Clientes - Terceiros
261
263
Recebíveis de ativos financeiros - FIDC (a)
353.276 1.054.809
880.557 1.816.756
Perdas de crédito esperadas (PCE)
(263)
(263)
880.294 1.816.493
Circulante
834.347 1.769.140
Não Circulante (b)
45.947
47.353
a. Recebíveis de ativos financeiros: Representam recursos aplicados em quotas
seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
(FIDC-NP). O FIDC-NP é um fundo exclusivo da Petrobras e suas controladas
e destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas por suas subsidiárias e
controladas. Os recursos aplicados no FIDC-NP são classificados na categoria
de valor justo por meio de resultado e tiveram rendimento de 4,40% em 2021
(2,77% em 2020). Redução em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2020
refere-se substancialmente à utilização para pagamentos de distribuição de
dividendos feitos pela PB-LOG em 2021. b. Contas a receber de longo prazo
Referem-se aos valores a serem ressarcidos pela Petrobras frente às perdas prováveis com processos judiciais originados das atividades operacionais oriundas
da REFAP, conforme detalhado na nota explicativa nº 10. A composição de contas
a receber com partes relacionadas está detalhada na nota explicativa nº 9.
6. IMOBILIZADO
2021
2020
Equipamentos e instalações de escritório
3
4
Direitos de uso
1.994
180
1.997
184

Com a adoção do CPC 06 (R2) - Arrendamentos, a Companhia reconheceu, em
1º de janeiro de 2019, os ativos de direito de uso em contrapartida a um passivo
de financiamento. 6.1. Prática contábil: O Imobilizado está demonstrado pelo
custo de aquisição, que representa os custos para colocar o ativo em condições
de operação, deduzido da depreciação acumulada e da perda por redução ao
valor recuperável de ativos (impairment), quando aplicável. Os bens do imobilizado relativos ao direito de uso são depreciados pelo método linear com
base no prazo contratual.
7. FORNECEDORES
2021
2020
Terceiros no país
132.314
156.638
Partes relacionadas (Nota 9)
362.577
687.675
494.891
844.313
A redução no saldo de Partes relacionadas em comparação a 31 de dezembro
de 2020 decorre principalmente de Termos para Encerramento de Pendências
assinados com a Petrobras, cujos pagamentos foram efetuados em 2021.
8. ARRENDAMENTOS MERCANTIS
Os arrendamentos mercantis incluem, embarcação de apoio operacional e
edificação administrativa. A movimentação dos contratos de arrendamento
reconhecidos como passivos está demonstrada a seguir:
Novos
Encer- Pagamentos Encargos
contraramento de principal incorridos
Saldo
Saldo em 2020
tos antecipado
e juros no período em 2021
703
1.916
(43)
(548)
31
2.059
Circulante
109
Não Circulante
1.950
8.1. Prática contábil: A classificação contábil das operações de arrendamento
mercantil operacional tem como base normativa o CPC 06 (R2) a partir de 1º
de janeiro de 2019. Os passivos de arrendamento, incluindo aqueles cujos
ativos subjacentes de baixo valor, são mensurados pelo valor presente dos
pagamentos dos arrendamentos, geralmente descontados à taxa incremental
nominal sobre empréstimos da Companhia, visto que as taxas de juros implícitas nos contratos de arrendamento com terceiros normalmente não podem
ser prontamente determinadas. Remensurações no passivo de arrendamento
geralmente refletem alterações oriundas de índices ou taxas contratuais, bem
como dos prazos dos arrendamentos devido a novas expectativas de prorrogações ou rescisões do arrendamento. Os juros incorridos atualizam o passivo
de arrendamento e são classificados como despesas financeiras, enquanto
os pagamentos reduzem o seu valor contábil. Os pagamentos associados a
arrendamentos de curto prazo (prazo de 12 meses ou menos) são reconhecidos
como despesa ao longo do prazo do contrato.
9. PARTES RELACIONADAS: 9.1. Transações comerciais e outras operações: A Companhia possui política de Transações com Partes Relacionadas do Sistema Petrobras, que visa estabelecer regras para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações com potencial conflito de interesses respeitem
a legislação e as partes envolvidas nas negociações.
Petróleo
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Brasileiro S.A. Transporte S.A. Biocombustível S.A.
Negócios
Petrobras
Transpetro
PBIO
Eletrônicos S.A.
2021
2020
Ativo:
Circulante
Contas a receber
Empresas ligadas
480.845
228
–
–
481.073
714.331
Não circulante
–
–
–
–
–
–
Contas a receber
–
–
–
–
–
–
Empresas ligadas
45.947
–
–
–
45.947
47.353
526.792
228
–
–
527.020
761.684
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empresas ligadas
362.351
–
226
–
362.577
687.675
Arrendamento mercantil
109
–
–
–
109
89
Dividendos
–
–
–
–
–
490.204
Não circulante
–
–
–
–
–
Arrendamento mercantil
1.950
–
–
–
1950
110
364.410
–
226
–
364.636 1.178.078
Resultado
Receita líquida por prestação de serviços
4.215.873
1.598
–
– 4.217.471 4.217.189
Custos dos serviços prestados
(655.743)
–
(44)
–
(653.787) (729.141)
Compartilhamento de gastos administrativos
(2.558)
–
(927)
–
(3.485)
(2.336)
Outras despesas
(6.304)
–
109
(17)
(6.212)
(6.533)
3.551.268
1.598
(862)
(17) 3.551.987 3.479.179

Os saldos com partes relacionadas são oriundos, principalmente, das atividades
operacionais da Companhia para a prestação de serviços de logística integrada,
construção de poços e engenharia submarina. 9.2. Receita líquida de prestação
de serviços: Referem-se a contratos para prestação de serviços de construção
de poços marítimos e apoio logístico. O principal cliente da PB-LOG é a Petrobras, na condição de operadora dos consórcios de E&P, correspondendo à totalidade da receita dos serviços prestados. 9.3. Remuneração da administração da
companhia: A remuneração dos membros da Diretoria Executiva da Companhia
foi objeto de deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril
de 2021. Foi deliberada a fixação do montante global de limite máximo anual
da remuneração da Diretoria Executiva nos valores de R$ 6.186, válido para o
período compreendido entre abril de 2021 e março de 2022 e R$ 6.422 para o
mesmo período em 2020. Em 2021, a remuneração, incluindo gratificações, dos
membros da Diretoria Executiva foi de R$ 3.672 (R$ 2.439 em 2020), referente a
1 Diretor Presidente, 1 Diretor Corporativo e Financeiro e 1 Diretora de Operações. A maior realização em 2021 deve-se, principalmente à ocupação integral
das posições de Diretor Presidente e Diretor de Operações, diferente de 2020
em que houve vacância parcial das posições de Diretor Presidente e Diretor de
Operações. 9.4. Remuneração variável: Programa de prêmio por performance
- PPP: Em 2021, a Diretoria Executiva da PB-LOG aprovou novo Programa de
Prêmio por Performance (PPP) para o ano, que alinhado ao Plano Estratégico
da Companhia, valorizará a meritocracia e trará flexibilidade para um cenário
em que a Companhia busca mais eficiência e alinhamento às melhores práticas
de gestão. O montante estimado de desembolso dependerá de determinados
fatores, tais como desempenho individual dos empregados e resultado das
áreas, além das métricas de desempenho da Companhia. Em 31 de dezembro
de 2021 há provisão de R$ 3.707 (R$ 4.738 em 2020) em relação ao PPP.
10. PROCESSOS JUDICIAIS E CONTINGÊNCIAS: 10.1. Processos judiciais
provisionados: A Companhia constituiu provisões em montante suficiente
para cobrir as perdas consideradas prováveis e confiavelmente estimáveis. As
principais ações se referem a: • Processos fiscais: Referem-se, principalmente,
à não homologação de compensações de tributos federais e municipais, além
de autos de infração lavrados em razão de divergência entre entendimentos
das autoridades fiscais (Federal e Municipal) e da Companhia; • Processos
trabalhistas, destacando-se: (i) Revisão da metodologia de apuração do
complemento de remuneração mínima por nível e regime; (ii) Diferenças de
cálculo dos reflexos das horas extras nos repousos semanais remunerados;
(iii) Ações individuais de terceirizados com pleito de verba rescisórias entre
outros; e • Processos cíveis: Pincipalmente contratos de afretamento. Os valores
provisionados são os seguintes:
2021
2020
Passivo não circulante
Tributária
35.806
35.144
Trabalhista
10.141
12.209
Cível
29.078
15.620
75.025
62.973
Saldo inicial
62.973
50.764
Adições (Baixas) líquidas
Tributária
662
494
Trabalhista
(2.068)
(192)
Ambiental
–
(399)
Cível
13.458
12.306
Saldo final
75.025
62.973
Exceto pelos processos de natureza cível que estão relacionados às atividades
da PB-LOG, os demais processos judiciais com expectativa de perda provável são
oriundos das atividades operacionais da REFAP, para os quais existe um acordo
contratual de ressarcimento pela Petrobras. Desta forma, foi constituído contas
a receber no ativo não circulante no montante de R$ 45.947 (R$ 47.353 em 31
de dezembro de 2020). Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com
a natureza das causas correspondentes:
2021
2020
Ativo não circulante
Trabalhista
59
84
Tributária
39.943
38.646
40.002
38.730
Saldo inicial
38.730
37.438
Adições
1.978
807
Atualizações
1.273
900
Reversões
–
(1)
Baixas
(1.979)
(414)
Saldo final
40.002
38.730
10.2. Processos judiciais não provisionados: Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou para os
quais não possa ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da
obrigação, bem como aqueles que não constituem obrigações presentes, não
são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade
de saída de recursos. Os passivos contingentes estimados para os processos
judiciais, em 31 de dezembro de 2021, para os quais a probabilidade de perda
é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:
Natureza
2021
2020
Fiscais
74.199
72.285
Trabalhistas
19.150
18.201
Cível
106.495
86.863
Ambiental
229
206
200.073
177.555

Os quadros a seguir detalham as principais causas de natureza fiscal, trabalhista, cível e ambiental, cujas expectativas de perdas estão classificadas
como possível:
Descrição dos processos de natureza fiscal
Estimativa
Autor: União Federal
1) Auto de Infração para cobrança de PIS/COFINS decorrente de
glosa de créditos.
Situação atual: Foi apresentado recurso voluntário que ainda
está pendente de julgamento pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
16.046
2) Auto de infração visando a cobrança de contribuição previdenciária sobre a parcela paga aos empregados da REFAP a título de
Participação nos Lucros e Resultados.
Situação atual: Recurso Voluntário provido pelo CARF e ainda
pendente de publicação.
9.110
3) Auto de infração para cobrança de CSLL e IRPJ decorrente
da glosa do aproveitamento de ágio em operações societárias.
Situação atual: Foi apresentado recurso voluntário que ainda
está pendente de julgamento pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
48.264
Outros processos de natureza fiscal
779
Total de processos de natureza fiscal
74.199
Descrição dos processos de natureza trabalhista
Estimativa
Autor: DIVERSOS - Pessoa física
1) Reclamação trabalhista em virtude da remuneração mínima
(RMNR).
Situação atual: No Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator
do Recurso Extraordinário, em 28/07/2021, decidiu monocraticamente de maneira favorável, reformando a decisão do Pleno do
Tribunal Superior do Trabalho (TST). Atualmente o julgamento
dos recursos interpostos pelo autor da ação e por diversos amicus
curiae em face da referida decisão do Ministro Relator está em andamento, com 3 votos favoráveis ao reconhecimento da validade
do acordo coletivo de trabalho livremente firmado. Considerando
que o último Ministro a se manifestar pediu vista, o julgamento
foi suspenso aguardando a apresentação do voto do Ministro
Vistor.
12.288
2) Demais processos trabalhistas envolvendo os temas de terceirização, previdência complementar e outros.
Situação atual: Os processos encontram-se em fase de conhecimento ou grau de recurso.
6.862
Total de processos de natureza trabalhista
19.150
Descrição dos processos de natureza cível:
Estimativa
Autores: Pessoas Jurídicas
1) Pleito indenizatório oriundo de contratos de afretamento de
embarcações.
Situação atual: Acórdão em grau de apelação desfavorável à PB-LOG, passível de recurso.
3.265
2) Pleito de anulação de deduções em contrato de afretamento
de embarcação.
Situação atual: Deferida liminar para evitar descontos pela PB-LOG em contrato. Recurso contra a liminar interposto, pendente
de julgamento.
1.908
3) Pleitos indenizatórios oriundo de contrato de serviços de
logística.
Situação atual: Processo encontra-se em fase de conhecimento
sem prolação de decisão.
101.318
Outros processos de natureza cível
4
Total de processos de natureza cível
106.495
Descrição dos processos de natureza ambiental:
Estimativa
Autores: Autoridades Governamentais
1) Infrações em discussão a respeito de danos ambientais
onshore.
Situação atual: Processos encontram-se aguardando decisão
administrativa.
229
10.3. Prática contábil: As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia
tem uma obrigação presente como resultado de evento passado; (ii) é provável
que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado
de forma confiável. Ativos e Passivos contingentes não são reconhecidos. No
entanto, passivos contingentes são objeto de divulgação em notas explicativas
quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles
cujos valores não possam ser estimados.
11. TRIBUTOS: 11.1. Imposto de renda, contribuição social e outros tributos
a recuperar e a recolher
Ativo
Ativo não
Passivo
circulante
circulante
circulante
2021 2020 2021 2020
2021
2020
Imposto de Renda e
Contribuição Social
185 22.587
–
– 40.003 80.488
PIS/COFINS
40.347 42.275 66.459 57.849
258 16.508
Imposto Sobre Serviços
–
–
–
– 29.391 23.017
Outros
114
113
–
– 16.950 13.845
40.646 64.975 66.459 57.849 86.602 133.858
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O imposto de renda e a contribuição social serão recuperados no curso das
atividades operacionais da Companhia. 11.2. Imposto de renda e contribuição
social diferidos: A movimentação do imposto de renda e da contribuição social
diferidos está apresentada a seguir:
Provisão
para Programas
processos de Remujudiciais
neração Outros Total
Em 1º de janeiro de 2020
(2)
–
(962) (964)
Reconhecido no resultado do período
5.311
2.064
302 7.677
Em 31 de dezembro de 2020
5.309
2.064
(660) 6.713
Reconhecido no resultado do período
4.578
(63)
(86) 4.429
Em 31 de dezembro de 2021
9.887
2.001
(746) 11.142
Impostos diferidos ativos
–
–
– 9.402
Impostos diferidos passivos
–
–
– (2.689)
Em 31 de dezembro de 2020
–
–
– 6.713
Impostos diferidos ativos
–
–
– 14.232
Impostos diferidos passivos
–
–
– (3.090)
Em 31 de dezembro de 2021
–
–
– 11.142
11.3. Prática contábil: A Companhia utiliza de julgamentos para determinar o
reconhecimento e o valor dos tributos diferidos nas demonstrações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência de
lucros tributáveis futuros. A determinação do reconhecimento de ativos fiscais
diferidos requer a utilização de estimativas contidas no Plano de Negócios e
Gestão (PNG) para o conglomerado Petrobras, que anualmente é aprovado
pela Diretoria. Esse plano contém as principais premissas que suportam a
mensuração dos lucros tributáveis futuros. 11.4. Reconciliação do imposto
de renda e contribuição social sobre o lucro: A reconciliação dos impostos
apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados
estão apresentados a seguir:
2021
2020
Lucro contábil antes dos tributos
2.125.129 1.994.883
Alíquota fiscal nominal
34%
34%
Imposto de Renda e Contribuição Social pela
alíquota fiscal nominal
722.544
678.260
Exclusões (adições) permanentes, líquidas
(303)
(2.069)
Outros
30
(359)
Imposto de renda e contribuição social no
resultado do exercício
722.271
675.832
Alíquota efetiva
34%
34%
A seguir, a composição da despesa do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro:

2021
2020
Corrente
726.700
683.508
Diferido
(4.429)
(7.676)
Total de despesa de imposto de renda e
contribuição social
722.271
675.832
11.5. Prática contábil: As despesas de imposto de renda e contribuição social
do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. a. Imposto de
renda e contribuição social correntes: O imposto de renda e a contribuição
social correntes são calculados com base no lucro tributável aplicando-se as
alíquotas vigentes no final do exercício que está sendo reportado. O imposto
de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos quando
existe direito à compensação dos valores reconhecidos e quando há intenção
de quitar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. b. Imposto de renda e contribuição social diferidos: O imposto de renda
e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias
apuradas entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis,
ao final do exercício que está sendo reportado, aplicando-se as alíquotas vigentes nesse exercício. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são
apresentados líquidos quando existe direito à compensação dos ativos fiscais
correntes contra os passivos fiscais correntes e os ativos fiscais diferidos e os
passivos fiscais diferidos estão relacionados com tributos sobre o lucro lançados
pela mesma autoridade tributária na mesma entidade tributável, ou realizar
os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada exercício futuro no
qual se espera que valores significativos dos ativos ou passivos fiscais diferidos
sejam liquidados ou recuperados. O imposto de renda e a contribuição social
diferidos são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 12.1. Capital social: Em 31 de dezembro de 2019
o capital subscrito e integralizado era no montante de R$ 3.162.458. Em
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 30 de abril de 2020, foi
aprovada a capitalização de parte da reserva legal no montante de R$ 249.391
e a redução de capital social no montante de R$ 3.162.458, que foi liquidada
financeiramente em 21 de agosto de 2020. Desta forma, o capital social da
Companhia em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é de R$ 249.391, sendo composto
por 2.360.959.993 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 12.2. Participação acionária: O capital social da Sociedade é controlado em 100% pela
empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. 12.3. Reserva de lucros: Reserva
legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício
social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital
social. 12.4. Dividendos: Quando proposta pela Companhia, a remuneração aos
acionistas ocorre sob a forma de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio
com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da Companhia. Os
dividendos foram aprovados e pagos conforme demonstrado:

Dividendos intermediários relativos ao resultado apurado no 4º trimestre de 2020
Dividendos adicionais propostos relativos ao resultado do exercício de 2020
Dividendos intermediários relativos ao resultado apurado no 1º trimestre de 2021
Dividendos intermediários relativos ao resultado apurado no 2º trimestre de 2021
Dividendos intermediários relativos ao resultado apurado no 3º trimestre de 2021
Dividendos intermediários relativos ao resultado apurado no 4º trimestre de 2021
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 os dividendos estão assim
demonstrados:
2021
2020
Lucro líquido do exercício:
1.402.858 1.319.051
Lucro básico para determinação do dividendo
1.402.858 1.319.051
Dividendos Propostos
Dividendos intermediários
1.327.033 1.166.106
Juros sobre capital próprio - aprovados em AGE 23/12/2020
–
6.779
Dividendos adicionais propostos
75.825
146.166
1.402.858 1.319.051
13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 13.1. Instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles
internos visando assegurar sua liquidez e rentabilidade. A política de controle
consiste em acompanhar permanentemente as condições contratadas versus
condições vigentes no mercado. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo. Os
resultados estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela
Administração da Companhia. Não foram identificados derivativos embutidos
nas operações da Companhia. Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia e
estão demonstradas em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020,
conforme detalhado a seguir:
2021
2020
Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
1
1
Contas a receber, líquidas
481.071
714.331
Contas a receber - FIDC
353.276
1.054.809
834.348
1.769.141
Não circulante
Contas a receber, líquidas
45.947
47.353
Depósitos judiciais
40.002
38.730
85.949
86.083
920.297
1.855.224
Passivo
Circulante
Fornecedores
494.891
844.313
494.891
844.313
O principal ativo financeiro da empresa é classificado na categoria Contas a
Receber, não derivativo, com pagamentos fixos ou determináveis, e que não
possui a característica de negociação em mercados organizados. 13.2. Mensuração dos instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da Companhia
estão mensurados ao custo amortizado. Os valores justos desses instrumentos
financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis. O Contas a Receber FIDC, conforme divulgação em nota explicativa 5 (a), está mensurado pelo seu
valor justo por meio do resultado.
14. GERENCIAMENTO DE RISCOS: A gestão da Companhia é realizada por
seus Diretores, com base na política corporativa para gerenciamento de riscos
da sua controladora Petrobras. Esta política visa contribuir para um balanço

Aprovação
DE em 30 de novembro de 2021
AGO em 30 de abril de 2021
DE em 29 de abril de 2021
DE em 23 de setembro de 2021
DE em 26 de novembro de 2021
DE em 16 de dezembro de 2021

Data pagamento
26 de fevereiro de 2021
31 de maio de 2021
30 de junho de 2021
30 de setembro de 2021
30 de novembro de 2021
29 de dezembro de 2021

Valor
490.204
146.165
144.061
355.824
300.000
327.148

adequado entre os seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível de exposição a riscos, quer inerentes ao próprio exercício das suas atividades, quer
decorrentes do contexto em que ela opera, de modo que, através da alocação
efetiva dos seus recursos físicos, financeiros e humanos, a Companhia possa
atingir suas metas estratégicas. As operações da Companhia estão sujeitas aos
fatores de riscos abaixo descritos: 14.1. Risco cambial: O gerenciamento dos
riscos cambiais é feito de forma corporativa pela controladora Petrobras, que
busca identificá-los e tratá-los de forma integrada, visando garantir alocação
eficiente dos recursos destinados à proteção patrimonial. 14.2. Risco de taxa
de juros: Decorre da possibilidade da Companhia sofrer ganhos ou perdas relativos às oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos
financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia segue as
orientações corporativas para as empresas do Sistema Petrobras. 14.3. Risco
de crédito: A Companhia está exposta ao risco de crédito das instituições
financeiras decorrentes da administração de seu caixa, que é feita com base
nas orientações corporativas de sua controladora Petrobras. Tal risco consiste
na impossibilidade de saque ou resgate dos valores depositados, aplicados ou
garantidos por instituições financeiras. A exposição máxima ao risco de crédito
está representada, principalmente, pelo saldo do contas a receber que, por sua
vez, é atenuado por possuir como principal cliente a sua controladora Petrobras.
O vencimento dos recebíveis concedidos na data das demonstrações financeiras era:
2021
2020
Recebíveis
A vencer
527.018
761.684
Vencidos há mais de 30 dias
263
263
527.281
761.947
A Companhia não apresenta saldos significativos em atraso e histórico relevante
de perdas por inadimplência. A Administração avalia que os riscos de crédito
associados aos saldos de contas a receber são reduzidos, em função de suas
operações serem realizadas com base em análise e orientações corporativas
de sua controladora Petrobras e com instituições financeiras brasileiras de
reconhecida liquidez. 14.4. Risco de liquidez: O risco de liquidez da Companhia
é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, caixa ou outros
ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas datas previstas. A seguir,
estão as maturidades contratuais de passivos financeiros a valores nominais,
incluindo pagamentos de juros estimados:
Valor Fluxo de Caixa
Contábil
contratual
Em 31 de Dezembro de 2021
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
132.314
132.314
Partes relacionadas
362.577
362.577
Total
494.891
494.891
Valor Fluxo de Caixa
Contábil
contratual
Em 31 de Dezembro de 2020
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
156.638
156.638
Partes relacionadas
687.675
687.675
Total
844.313
844.313

14.5. Valor justo dos ativos e passivos financeiros: Os valores justos dos ativos
e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no
balanço patrimonial, são os seguintes:
31.12.2021
31.12.2020
Valor
Valor
Valor
Valor
Contábil
Justo
Contábil
Justo
Caixa e Equivalentes de caixa
1
1
1
1
Contas a receber - ativos
financeiros "FIDC"
353.276 353.276 1.054.809 1.054.809
15. RECEITA DE SERVIÇOS: A receita da Companhia está substancialmente concentrada em operações com o seu acionista controlador Petrobras, na condição
de operadora dos consórcios de E&P. Abaixo apresentamos a composição da
receita na demonstração de resultado do exercício:
2021
2020
Receita Bruta de Serviços
5.022.588
4.961.607
ISS
(186.201)
(176.981)
PIS
(110.401)
(101.218)
COFINS
(508.515)
(466.218)
4.217.471
4.217.190
15.1. Prática contábil: Os principais contratos com clientes da Companhia
envolvem a prestação de serviços de logística integrada, construção de poços
e engenharia submarina. A Companhia identifica os contratos com clientes
que serão objeto de reconhecimento de receitas e avalia em cada um deles
quais são as promessas que podem ser consideradas como obrigações de
performance. Obrigações de performance são cada promessa de transferir ao
cliente: • Bem ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto; ou
• Série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos
e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente. A Companhia
reconhece receitas quando ou à medida que seja satisfeita a obrigação de desempenho ao transferir o controle do serviço prometido ao cliente. O serviço é
considerado transferido quando ou à medida que o cliente obtém controle dele.
A Companhia mensura a receita pelo valor da contraprestação à qual espera
ter direito em troca das transferências dos serviços prometidos ao cliente. A
contraprestação prometida em contratos com os clientes pode incluir valores
fixos, valores variáveis ou ambos.
16. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
2021
2020
Receitas Financeiras
Juros e receitas
38.812
90.851
Variações monetárias ativas
2.964
7.442
41.776
98.293
Despesas Financeiras
Juros
(283)
(221)
Despesas com passivos de arrendamento
(30)
(244)
Variações monetárias passivas (a)
(28.346)
(45)
(28.659)
(510)
(a) A variação em relação ao exercício de 2020 refere-se a principalmente ao
montante de R$ 27.988 de atualização monetária de ressarcimento à Petrobras.
17. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) LÍQUIDAS
2021
2020
Despesas com perdas e provisão para processos judiciais (13.476) (15.793)
Despesas com ociosidade de embarcações
(5.177) (30.439)
Multas contratuais (a)
5.116
(5.600)
Remuneração variável, prêmio por desempenho e PLR
(4.042)
(5.089)
Baixa de ativos de direito de uso/arrendamento
43
(252)
Ressarcimento créditos tributários (b)
(13.905)
–
Outras receitas, líquidas
259
(1.057)
(31.182) (58.230)
(a) Multas contratuais aplicadas em empresas prestadoras de serviços e provisão multas de clientes. (b) Refere-se a ressarcimento à Petrobras de créditos
tributários a recuperar oriundos das atividades da REFAP S.A. para o qual existe
um acordo contratual.
18. DESPESAS E CUSTOS POR NATUREZA
2021
2020
Despesas com pessoal cedido (administrativo)
(10.480)
(14.696)
Outras despesas administrativas
(988)
(1.276)
Compartilhamento de gastos com a controladora
(administrativo)
(3.483)
(2.336)
Depreciação e amortização (administrativo)
(21)
(1.196)
Despesas tributárias
(5.450)
(4.836)
Afretamentos de embarcações e aeronaves
(1.383.858)
(1.351.920)
Serviços logísticos
(591.861)
(783.107)
Operações terrestres
(52.606)
(37.144)
Despesas com pessoal cedido (operacional)
(5.385)
(5.272)
Compartilhamento de gastos com a controladora
(operacional)
(661)
(28.910)
Depreciação e amortização (operacional)
(76)
(1.554)
Outros custos operacionais
(19.408)
(29.771)
(2.074.277) (2.262.018)
Na demonstração de resultado:
Despesas Gerais e Administrativas
(14.972)
(19.503)
Despesas Tributárias
(5.450)
(4.836)
Custos dos Serviços Prestados
(2.053.855)
(2.237.679)
(2.074.277) (2.262.018)
19. EVENTOS SUBSEQUENTES: RMNR - Remuneração Mínima por Nível e Regime de Trabalho: Em fevereiro de 2022 foi iniciado o julgamento dos agravos
interpostos pelo autor e diversos amicus curiae. Atualmente o julgamento
encontra-se em andamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
com 3 votos favoráveis, confirmando que o entendimento prevalecente é no
sentido de reconhecer a validade do acordo coletivo de trabalho livremente
firmado entre as empresas e os sindicatos. Considerando que o último Ministro
a se manifestar pediu vista, o julgamento foi suspenso aguardando a apresentação do voto do Ministro Vistor. Informações adicionais sobre o assunto estão
apresentadas na nota explicativa 10.2.

DIRETORIA EXECUTIVA
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos administradores e aos acionistas da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. (“Companhia”
ou “PB-LOG”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Petrobras Logística de Exploração e
Produção S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à PB-LOG, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase: Chamamos a atenção para o fato de que parte substancial das operações da Companhia, referente a receita
e correspondentes custos dos serviços prestados, é realizada com seu acionista controlador Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, conforme descrito na Nota Explicativa nº 9 às demonstrações financeiras. Portanto, as demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
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 PB-LOG, cuja apresentação
não é requerida às companhias fechadas, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada às demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos
os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em relação
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A Administração da
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos nenhuma forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras 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 pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras,
a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a PB-LOG continuar operando e divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da PB-LOG.
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela Administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
PB-LOG. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Marcelo Gavioli
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC 1SP201409/O-1

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou os seguintes documentos emitidos pela PB-LOG relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2021: I - Relatório da Administração, II - Demonstrações Financeiras, e III - Proposta de Distribuição de Dividendos. Com base nos exames efetuados, considerando as práticas contábeis adotadas no
Brasil, as informações prestadas pela Administração e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Financeiras, emitido sem ressalvas pela KPMG Auditores Independentes, datado de 11 de março de 2022, o Conselho

Fiscal opina que os documentos apresentados estão em condições de serem deliberados pela Assembléia Geral Ordinária
d Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A.. Os Conselheiros Fiscais declaram não conhecer quaisquer outros
eventos que possam afetar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2022.
Walber Monteiro de Almeida
Mariana Schirmer de Paula Couto
Renato da Motta Andrade Neto
Presidente do Conselho Fiscal
Conselheira
Conselheiro
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CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 10.319.900/0001-50
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Senhores Acionistas, A Ciclus Ambiental do Brasil S.A., em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras, bem como notas explicativas e parecer do auditor
independente, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro (RJ), em 30 de março de 2022. A ADMINISTRAÇÃO
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
____________________________________________________________________________________________________________________________
ATIVO
Notas 31/12/2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas 31/12/2021
_______________________________
_____
_________ 31/12/2020
_________ _______________________________
_____
_________ 31/12/2020
_________
Ativo circulante
Passivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
5.1
318.443
7.125 Empréstimos e financiamentos
14
22.221
80.883
Contas a receber de clientes
6
244.058
115.400 Debêntures
14
709
Contas a receber parte relacionada
4.365
- Fornecedores e outras contas a pagar
11
18.641
13.896
Créditos diversos
13.739
2.334 Obrigações trabalhistas
2.894
2.582
Estoques
8
6.310
2.434 Obrigações tributárias
12
33.061
14.075
Tributos a recuperar
4.737 _________
2.628 Adiantamento de clientes
67
96
_________
16
938
1.703
Total do ativo circulante
591.652 _________
129.921 Arrendamento por direito de uso
_________
Contas a pagar - Partes relacionadas
15
7.196
13.528
Outras contas a pagar
19
3.833
_________- _________
Total do passivo circulante
85.727 _________
130.596
_________
Ativo não circulante
Passivo não circulante
Crédito de carbono
7
1.900
- Empréstimos e financiamentos
14
150.443
250.047
Contas a receber de clientes
6
4.809
13.053 Debêntures
14
415.990
Títulos e valores mobiliários
5.2
8.694
21.816 Instrumento financeiro derivativo
14.6
6.499
Depósitos judiciais
18
525
461 Partes relacionadas
15
302.550
194.669
Imposto de renda e contribuição social
Provisão para riscos e demandas judiciais 18
1.388
6.681
diferidos
17
34.758
50.476 Arrendamento por direito de uso
16
4.116
5.053
Tributos a recuperar
1.425 Aterro sanitário - custo de encerramento 13
105.024
129.727
Imobilizado
9
458.015
466.044 Outras contas a pagar
19
2.000 _________
2.000
_________
Intangível
10
16.859 _________
18.706 Total do passivo não circulante
_________
988.010 _________
588.177
_________
Total do ativo não circulante
525.560
571.981 Total do passivo
1.073.737
718.773
Patrimônio líquido
Capital social
20
110.000 _________
110.000
_________
Prejuízos acumulados
(66.525) _________
(126.871)
_________
_________ _________ Total do patrimônio líquido
43.475 _________
(16.871)
_________
Total do ativo
1.117.212 _________
701.902 Total do passivo e patrimônio líquido
_________
_________
_________
1.117.212 _________
701.902
_________
_________
_________
As notas explicativas da diretoria são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
_____________________________________________________________
Capital
Prejuízos
social ___________
acumulados _______
Total
_______
Saldos em 31 de dezembro de 2019 110.000
(141.903) (31.903)
Lucro líquido do exercício
15.032 _______
15.032
_______- ___________
Saldos em 31 de dezembro de 2020 _______
110.000 ___________
(126.871) _______
(16.871)
_______
___________
_______
Lucro líquido do exercício
60.346 _______
60.346
_______- ___________
Saldos em 31 de dezembro de 2021 _______
110.000 ___________
(66.525) _______
43.475
_______
___________
_______
As notas explicativas da diretoria são parte integrante das
demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
_____________________________________________________________
1. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA E CONTEXTO OPERACIONAL
1.1. Informações sobre a Companhia - A Ciclus Ambiental do Brasil S.A.
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, 20.731, Coelho Neto, Rio de Janeiro.
A Companhia possui seis filiais, sendo cinco no município do Rio de Janeiro
e uma no município de Seropédica. O objeto social da Companhia inclui:
(a) implantar e operar o Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos (“CTRRio”) e recebimento de resíduos não perigosos pelas Estações de Tratamento
de Resíduos (“ETR”) e a transferência de tais resíduos entre elas e o CTRRio; (b) captar, tratar e comercializar o biogás; (c) produzir e comercializar os
créditos de carbono; (d) gerar e comercializar energia através do biogás e da
incineração dos resíduos recebidos; (e) serviços de tratamento de chorume;
(f) instalação e operação de aterro sanitário industrial, inclusive de Classe
I; (g) implantação de sistemas e valorização e minimização de resíduos;
(h) tratamento, nas instalações do CTR-Rio, de esgoto sanitário próprio e de
terceiros; (i) produção e comercialização de água de reuso; (j) produção e
venda de subprodutos oriundos dos resíduos sólidos urbanos e industriais;
e (k) gerenciamento total de resíduos urbanos e industriais. 1.2. Contratos
de prestação de serviços - Companhia Municipal de Limpeza Urbana
- Comlurb: A Companhia opera contrato de prestação de serviços com a
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), firmado em 21 de
agosto de 2003, com vigência de 180 meses, a contar da data da emissão
da licença de operação, em abril de 2011. A operação inclui a construção do
CTR-Rio no município de Seropédica, composto por três células de aterro
sanitário (AS1, AS2 e AS3). A primeira célula entrou em operação em abril de
2011, quando foi emitida a licença de operação. Em 19 de agosto de 2019,
a Ciclus, na qualidade de concessionária do serviço de gestão do Centro de
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Rio de Janeiro, apresentou à
Comlurb pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação
de serviços. Em 29 de outubro de 2020, foi firmado termo aditivo ao contrato
de prestação de serviços por meio do qual o valor mensal da remuneração
decorrente do Contrato de Concessão passou a ser de R$ 29.912 mil e houve
a extensão do prazo de vigência do Contrato de Concessão em 10 anos, de
modo que ele vigorará até 18 de abril de 2036. Atualmente, o empreendimento
tem capacidade para receber resíduos industriais não perigosos e resíduos
sólidos urbanos por mais 20 anos, em consonância com o prazo total do
contrato. O contrato de prestação de serviços com a Comlurb poderá ser

Demonstração do valor adicionado para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma)
_____________________________________________________________
Notas ________
2021 ________
2020
_______
Receita de serviços prestados
21
385.271
299.032
Receita de comercialização de biogás
21
47.116
42.753
Receita de créditos de carbono
21
769
49
Outras receitas operacionais
23 / 24 ________
2.177 ________
451
435.333
342.285
Insumos adquiridos de terceiros
Custos com fretes, combustível, aluguel
de equipamentos e despesas com
tratamento do chorume
22
(135.964) (133.165)
Consultorias e seguros
22
(23.509)
(19.215)
Manutenção, peças, viagens, comunicações
e outros
22
(1.760)
(1.777)
Outros
22
(1.634) ________
(1.258)
________
(162.867) ________
(155.415)
________
Valor adicionado bruto
272.466
186.870
Retenções
Depreciação e amortização
22 / 23 ________
(31.365) ________
(28.281)
Valor adicionado líquido produzido
pela Companhia
241.101
158.589
Valor adicionado recebido em
transferência
Receitas financeiras
25
18.136
20.354
Outras despesas operacionais
24
(5.728) ________
1.602
________
Variações no capital circulante líquido
operacional
12.408 ________
21.956
________
Valor adicionado total a distribuir
253.509 ________
180.545
________
________
________
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
22 / 23
20.490
17.529
Impostos, taxas e contribuições
102.967
67.164
Remuneração de capitais de terceiros Juros
25
42.721
38.804
Aluguéis
22 / 23
4.510
5.079
Despesas financeiras
25
22.475
36.937
Lucro retido do exercício
60.346 ________
15.032
________
Valor total distribuído
253.509 ________
180.545
________
________
________
As notas explicativas da diretoria são parte integrante das
demonstrações financeiras.
rescindido nos casos previstos nas leis federais 8666/93, 8987/95 e suas
alterações. A Companhia possui seguro que fornece a garantia de que prazos,
valores ou outras obrigações definidas nos contratos de prestação de serviço
para a Comlurb serão cumpridos. Demais contratos com prefeituras:
Adicionalmente ao contrato firmado com a Comlurb, a Companhia mantém
contratos para recebimento, aterro e tratamento dos resíduos sólidos urbanos
das dos municípios de Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba, São João de Meriti,
Miguel Pereira e Piraí, além de contratos privados mantidos com indústrias da
região do polo industrial de Santa Cruz. Abaixo foram listadas as principais
informações dos demais contratos de prestação de serviços que a Companhia
mantinha com outras prefeituras em 31 de dezembro de 2021:

Inicio do
Cliente
Contrato
Vigência
Valor
Reajuste
Serviço
__________________________________
_________
____________
_______
____________________
____________________
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
30/04/2020
30/04/2020
Variável
Dotação Orçamentária Tratamento e
a 30/04/2022
Lei 8.666/93
Destinação de Resíduos
__________________________________
_________
____________
_______
____________________
____________________
IR Novatec (Pref. Miguel Pereira e Piraí)
29/09/2015
Indeterminado
Variável
Anual - IGPM-FGV
Tratamento e
Destinação de Resíduos
__________________________________
_________
____________
_______
____________________
____________________
Prefeitura de Itaguaí
01/06/2020
01/06/2020
Variável
Dotação Orçamentária Tratamento e
a 01/06/2022
Lei 8.666/93
Destinação de Resíduos
__________________________________
_________
____________
_______
____________________
____________________
A Ciclus possui um alto nível de interações com órgãos públicos, tendo em funcional da Companhia. 2.5. Mensuração de valor - O resultado das
vista a natureza dos serviços prestados de gestão integrada de resíduos operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com
sólidos perante entes municipais. A interação com agentes públicos ocorre o regime contábil de competência dos exercícios, utilizando o custo histórico
especialmente no âmbito do acompanhamento dos contratos, na obtenção para sua mensuração.
de licenças e permissões, bem como no contexto de fiscalizações. Biogás: 3. POLÍTICAS CONTÁBEIS
A Companhia tem projetos de aproveitamento energético de biogás gerado As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações
pelo aterro e tratamento dos resíduos, registrados na United Nations financeiras estão definidas a seguir: 3.1. Conversão de moeda estrangeira
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), que é um subprojeto - Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são
do Programa de Atividades da Caixa Econômica Federal (Nota 7). Entre convertidos para a moeda funcional (o real) utilizando-se a taxa de câmbio
os projetos estão previstos a queima em flare (Sistema de segurança das vigente na data dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas
tubulações) do biogás gerado no aterro sanitário do CTR-Rio, a geração de resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa
energia elétrica e a comercialização do biogás como combustível. Em todos de câmbio vigente na data da transação e nos encerramentos dos exercícios
os casos, serão gerados créditos de carbono. Estima-se a geração de biogás e/ou períodos são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no
até 2050. A Companhia mantém contrato de comercialização até março resultado. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa
de 2027, com uma quantidade mínima contratada de 16 mil Nm³ por hora. são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
No ano de 2021, o valor da receita oriunda desse negócio foi de R$ 47.116 curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera
equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata
(R$ 42.753 em 2020).
em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante
Início do
risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente,
Cliente
Contrato _________
Vigência _______
Valor
Reajuste ___________
Serviço
_________
________
________
Gás Verde 03/2017
03/2017
Anual Venda de gás se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto
prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.
a 03/2027 _______
Variável ________
IGPM
bioquímico
_________ ________ _________
___________
1.3. Concentração de receita e liquidez financeira - O contrato mantido 3.3. Contas a receber - Um recebível representa o direito da Companhia a
com a Comlurb, mencionado na nota explicativa n° 1.2, representa um valor de contraprestação incondicional (ou seja, é necessário somente
aproximadamente 84% da receita total da Companhia. O plano de negócios o transcorrer do tempo para que o pagamento da contraprestação seja
da Companhia considera a diversificação das suas receitas e elevação dos devido). 3.4. Estoques - Os estoques são mensurados pelo menor valor entre
seus resultados. Esse plano inclui a comercialização de subprodutos gerados o custo e o valor realizável líquido. Os custos dos estoques são avaliados
pela unidade de tratamento de resíduos, tais como a comercialização de ao custo médio de aquisição e incluem gastos incorridos na aquisição de
água de reuso; tratamento de esgoto e a geração de energia. Adicionalmente, estoques. 3.5. Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo
a Companhia conta com o suporte financeiro de sua Controladora para histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer
equalizar seu fluxo de caixa. As demonstrações financeiras em 31 de perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment), quando
dezembro de 2021 foram preparadas assumindo que a Companhia terá aplicável. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado
continuidade normal das operações e, desta forma, não inclui ajuste de são reconhecidos no resultado do exercício. Gastos subsequentes são
realização e classificação de ativos e passivos que poderiam ser requeridos capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros
no caso de eventual paralisação. 1.4. Pandemia do Coronavírus (covid-19) associados com os gastos sejam auferidos pela Companhia. Gastos de
- As atividades da Companhia são consideradas essenciais, e por isso, não manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando
foram observados impactos negativos relevantes oriundos da pandemia incorridos. A depreciação das células, unidades do sistema de drenagem do
de Covid-19. Cabe mencionar que os principais contratos de prestação de aterro sanitário, é feita com base em critério baseado em unidade depositada.
serviços da Companhia e de fornecimento de gás são com a Comlurb e com Vide maiores detalhes na nota 9 “Imobilizado”. Para os demais itens do ativo
imobilizado, a depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada
a Gás Verde, respectivamente. Ambos têm preços fixos.
2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o
seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para
FINANCEIRAS
2.1. Declaração de conformidade e aprovação das demonstrações adiantamento a fornecedores). A vida útil estimada, os valores residuais
financeiras - Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo e os métodos de depreciação são revisados no fim da data do balanço
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as Normas patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International prospectivamente.
Quantidade em anos
__________________
Accounting Standards Board – IASB, e evidenciam todas as informações
10
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais Máquinas e equipamentos
5
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. Veículos
10
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem os Pronunciamentos, Móveis e utensílios
5
as Interpretações e as Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Equipamentos de informática
10
Contábeis (CPC), os quais foram aprovados pela Comissão de Valores Benfeitorias em propriedades de terceiros (ii)
25
Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Também Edificações (i)
foram observadas normas complementares emitidas pela CVM. Estas Células (i)
10
demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela diretoria da Instalações
Companhia em 30 de março de 2022, considerando os eventos subsequentes (i) As edificações e as células são próprias e foram construídas dentro de
ocorridos até esta data. 2.2. Base de mensuração - Estas demonstrações próprio terreno no CTR. (ii) As benfeitorias realizadas na implantação das
financeiras foram elaboradas com o apoio em diversas estimativas contábeis. ETRS são depreciadas conforme o prazo do contrato de concessão com a
As estimativas contábeis envolvidas em sua preparação, são baseadas em Comlurb. 3.6. Intangível - a) Licença de operação: As licenças de operação
fatores objetivos e subjetivos, considerando o julgamento da Administração são amortizadas e registradas de acordo com a vida útil e as despesas
e com apoio dos seus consultores externos. Itens significativos sujeitos associadas à sua operação são reconhecidas como despesas quando
a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo incorridas. Para que a Companhia pudesse implantar e operar o CTR-Rio no
imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de município de Seropédica, algumas exigências, ou condicionantes, foram
crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, provisão estipuladas, tais como: implantação de equipamentos urbanos no município
para contingências, bem como provisão para custos futuros de encerramento de Seropédica, recuperação do lixão de Itaguaí e Seropédica, recuperação de
do aterro sanitário. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas vias de Seropédica e Itaguaí, aquisição de área de reserva legal e doação ao
poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações Estado do Rio de Janeiro, implantação de biblioteca com centro de informática
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de para o município de Seropédica, e implantação de praça ambientalmente
estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas anualmente. sustentável na região. A amortização desse ativo intangível corresponde ao
2.3. Demonstração do Valor Adicionado (DVA) - A apresentação da prazo do contrato de prestação de serviços com a Comlurb a uma taxa de
Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é requerida pela legislação 6,66% a.a. b) Licenças de uso de software: As licenças de uso de software
societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis são capitalizadas com base nos custos de aquisição e demais custos de
a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios implementação. As amortizações são registradas de acordo com a vida útil e
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor as despesas associadas à sua manutenção são reconhecidas como despesas
Adicionado”. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. quando incorridas. A amortização desse ativo intangível corresponde a uma
Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada taxa de 20% a.a. 3.7. Impairment de ativos não financeiros - Os ativos que
como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações estão sujeitos à depreciação e amortização são revisados para a verificação
financeiras. 2.4. Moeda funcional e moeda de apresentação - As de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicam
demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é

Demonstrações do resultado para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
_____________________________________________________________
Notas _________
31/12/2021 _________
31/12/2020
_____
Receita operacional líquida
21
367.127
288.891
Custo dos serviços prestados
22
(207.348) _________
(191.494)
________
Lucro bruto
159.779
97.397
Receitas/(despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas
23
(18.860)
(14.390)
Outras receitas operacionais
24
2.177 _________
451
________
Lucro antes das despesas e receitas
financeiras
143.096
83.458
Despesas financeiras
25
(65.197)
(75.741)
Receitas financeiras
25
18.136 _________
20.354
________
Lucro antes do imposto de renda e
96.035
28.071
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social corrente
17
(19.971)
(5.301)
Imposto de renda e contribuição social diferido
17
(15.718)
(7.738)
Lucro líquido do exercício
60.346 _________
15.032
________
________
_________
Lucro líquido por ação (em reais)
27
1,005
0,251
As notas explicativas da diretoria são parte integrante das
demonstrações financeiras.
Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
_____________________________________________________________
31/12/2021
31/12/2020
_________ _________
Lucro líquido do exercício
60.346
15.032
Outros resultados abrangentes
_________- _________Resultado abrangente do exercício
60.346 _________
15.032
_________
_________
_________
As notas explicativas da diretoria são parte integrante das
demonstrações financeiras.
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em milhares
de reais, exceto quando indicado de outra forma)
_____________________________________________________________
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
Fluxos de cxa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social
96.035
28.071
Despesas/ (receitas) que não afetam o caixa e
equivalentes de caixa
Depreciações
30.769
30.145
Amortização
1.927
1.884
Provisão para risco de crédito (PDD)
5.728
460
Variações cambiais de empréstimos,
financiamentos e créditos de carbono
4.204
16.180
Juros sobre empréstimos, financiamentos e
arrendamentos
23.027
34.764
Baixa Imobilizado
2.301
Juros sobre mútuo
23.866
Provisão para riscos e demandas judiciais
(5.293)
732
Atualização monetária sobre aterro sanitário
7.109
5.576
Aumento/redução de ativos
Contas a receber de clientes
(126.143)
(37.310)
Contas a receber - partes relacionadas
(4.365)
Créditos de carbono e crédito diversos
(13.303)
(366)
Estoques - almoxarifado
(3.876)
1.556
Tributos a recuperar
(683)
697
Depósitos judiciais
(64)
4
Aumento/redução de passivos
Fornecedores e contas a pagar
1.014
(2.028)
Contas a pagar - partes relacionadas
(6.434)
(3.316)
Adiantamentos de clientes
(28)
(45)
Obrigações trabalhistas e tributárias
19.298
310
Fluxo de caixa gerado nas operações
55.088 _________
77.314
_________
Juros pagos
(24.101)
(36.576)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(24.287)
(5.301)
Fluxo de caixa líquido originado das
atividades operacionais
6.700 _________
35.437
_________
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado
(56.859)
(66.033)
Acréscimo do intangível
(80)
(5.833)
Títulos e valores mobiliários
13.122 _________
(586)
_________
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento
(43.817)
(72.452)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingressos de empréstimos e financiamentos
536.861
92.675
Mútuos - captações líquidas
88.355
Amortização de empréstimos, financiamentos,
debêntures e arrendamento
(276.782) _________
(62.855)
_________
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamento
348.434 _________
29.820
_________
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes
de caixa
311.318 _________
(7.195)
_________
_________
_________
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
7.125
14.320
No final do exercício
318.443
7.125
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes
de caixa
311.318 _________
(7.195)
_________
Variações patrimoniais que não afetaram o caixa
Adições de arrendamentos por direito de uso
2.189
_________
_________- _________
_________
As notas explicativas da diretoria são parte integrante das
demonstrações financeiras.
reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor
recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo
menos os custos de venda e o seu valor em uso. A Administração revisa
periodicamente o potencial de geração de lucro dos seus ativos com o
propósito de determinar e medir a eventual necessidade de redução para seu
valor de recuperação. O valor recuperável de uma UGC é determinado com
base em cálculos de valor em uso. Esses cálculos usam projeções de fluxo de
caixa, antes do imposto de renda e da contribuição social, baseadas em
orçamentos financeiros aprovados pela Administração para o período de
vigência do contrato com a Comlurb. A Administração entendeu não haver
indícios de perda de recuperação dos ativos na data base de 31 de dezembro
de 2021. 3.8. Arrendamentos - A Companhia avalia, na data de início do
contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o
contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um
período em troca de contraprestação. A Companhia aplica uma única
abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos,
exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de
baixo valor. A Companhia reconhece os passivos de arrendamento para
efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que
representam o direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de
uso: A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início do
arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível
para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de
qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável,
e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento.
O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento
reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de
arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos
de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados
linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil
estimada dos ativos. Passivos de arrendamento: Na data de início do
arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem
realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento
incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos)
menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos
variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores
esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos de
arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra
cujo exercício pela Companhia é razoavelmente certo e pagamentos de
multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o
exercício da opção da Companhia de rescindir o arrendamento.
Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice
ou taxa são reconhecidos como despesas no período em que ocorre o evento
ou a condição que gera esses pagamentos. Ao calcular o valor presente dos
pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua taxa de empréstimo
incremental na data de início porque a taxa de juro implícita no arrendamento
não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de
arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e é reduzido
para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil
dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação,
uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do
arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros resultantes
de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar tais
pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção
de compra do ativo subjacente. Arrendamentos de curto prazo e de ativos
de baixo valor: A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de
arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo de
máquinas e equipamentos (ou seja, arrendamentos cujo prazo de
arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que
não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção
de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos
de escritório considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento
de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos
como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento.
3.9. Provisões - 3.9.1. Geral - Provisões são reconhecidas quando a
Companhia tem uma obrigação presente em consequência de um evento
passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa
ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na
demonstração do resultado. 3.9.2. Provisões para riscos tributários, cíveis
e trabalhistas - A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos.
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos
judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências
continua...
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Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões casos, a Companhia também pode considerar que um ativo financeiro está · 3.17. Instrumento financeiro por categoria
31/12/2021 ________________
31/12/2020
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem em inadimplemento quando informações internas ou externas indicam ser
_______________
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e improvável a Companhia receber integralmente os valores contratuais em
Custo
Custo
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, como prazo de aberto antes de levar em conta quaisquer melhorias de crédito mantidas
Valor
amorValor
amorprescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais pela Companhia. Um ativo financeiro é baixado quando não há
justo
tizado
justo _______
tizado
_____
_______
______
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. expectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa contratuais. Ativos conforme balanço
3.9.3. Provisão para encerramento do aterro sanitário - Remediação (ii) Passivos financeiros: a) Classificação, mensuração subsequente e patrimonial
ambiental - A provisão para custos de encerramento do aterro sanitário teve desreconhecimento - Os passivos financeiros foram classificados como Caixa e equivalente de caixa
318.443
7.125
sua origem na construção do aterro sanitário, considerando a obrigação de mensurados ao custo amortizado. Passivos a custo amortizado são Títulos e valores mobiliários
8.694
21.816
remediação ambiental, tratamento do chorume e monitoramento ambiental
248.867
128.453
____________
______- _______
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado de acordo com o Contas a receber de clientes
por um período de 25 anos após seu encerramento. Os custos de desativação
8.694
567.310
21.816 _______
135.578
_____
_______
______
_____
_______
______
_______
de ativos são provisionados com base no valor presente dos custos esperados método de juros efetivos. A despesa de juros, os ganhos e as perdas cambiais
Passivos
conforme
balanço
são
reconhecidos
no
resultado.
Qualquer
ganho
ou
perda
no
desconhecimento
para liquidar a obrigação utilizando fluxos de caixa estimados, sendo
reconhecidos como parte do custo do correspondente ativo. Os fluxos de também é reconhecido no resultado. A Companhia desconhece um passivo patrimonial
18.641
13.896
caixa são descontados a valor presente. O efeito financeiro do desconto é financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. Fornecedores
172.664
330.930
contabilizado em despesa conforme incorrido e reconhecido na demonstração A Companhia também desconhece um passivo financeiro quando os termos Empréstimos e financiamentos
416.699
do resultado como um custo financeiro. Os custos futuros estimados de são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são Debêntures (*)
desativação de ativos são revisados anualmente e ajustados, conforme substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro Instrumentos financeiros
6.499
o caso. Mudanças nos custos futuros estimados ou na taxa de baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. b) Instrumentos derivativos (swap)
5.054
6.756
desconto aplicada são adicionadas ou deduzidas do custo do ativo. derivativos e contabilidade de hedge - A Ciclus contratou instrumentos Passivo de arrendamento
3.10. Reconhecimento de receita - A receita é reconhecida à medida que os financeiros derivativos não especulativos para proteção da sua exposição à Contas a pagar (partes
relacionadas)
7.196
13.528
____________
______- _______
serviços são realizados ou os produtos são entregues. As informações sobre variação de índices e taxas de juros decorrentes das debêntures, com o
6.499
620.254
365.110
_____
_______
______
_____
_______
______- _______
_______
a natureza e a época do cumprimento de obrigações de desempenho em objetivo de não ficar exposto à variação do valor justo deste instrumento
contratos com clientes, estão descritas a seguir: Prestação de serviços: financeiro. Adicionalmente a Ciclus optou pela contabilidade de hedge (hedge Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
A Companhia realiza a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos e accounting), evitando assim o descasamento contábil na mensuração destes apresentados no quadro acima estão mensurados ao nível 2. (*) Custo
industriais de grandes geradores da cidade do Rio de Janeiro e de outras instrumentos. No início das relações de hedge designadas, a Ciclus amortizado de R$ 423.344 ajustado pela variação do valor justo do hedge
prefeituras. O reconhecimento da receita é realizado no momento da documenta o objetivo do gerenciamento de risco e a estratégia de aquisição de valor justo no montante de R$ 6.645. 3.18. Gerenciamento de riscos
prestação de serviço e faturado no mês imediatamente posterior, em do instrumento de hedge. A Ciclus também documenta a relação econômica financeiros - Fatores de risco financeiro: A Companhia tem uma política
de gerenciamento de riscos, através de acompanhamento e gestão financeira
conformidade com os contratos de prestação de serviço. Comercialização de
biogás: A operação de disposição final de resíduos em aterro sanitário envolve entre o instrumento de hedge e o item objeto de hedge, incluindo se há a do caixa, equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, dívidas e
expectativa
de
que
mudanças
nos
fl
uxos
de
caixa
do
item
objeto
de
hedge
e
demais instrumentos financeiros, disponibilizando análises e orientações
processos bioquímicos de decomposição da matéria orgânica. Por meio
destes processos bioquímicos é produzido o biogás. O reconhecimento da do instrumento de hedge compensem-se mutuamente. Hedge de valor para aprovação da Administração. Conforme política interna, o resultado
receita é realizado no momento da comercialização do biogás e da emissão justo: Quando um derivativo é designado como um instrumento de hedge de financeiro da Companhia deve ser oriundo da geração de caixa operacional e
da nota fiscal, em conformidade com o contrato de comercialização do biogás. valor justo, as variações do seu valor justo são contabilizadas no resultado do não de ganhos no mercado financeiro. Os resultados obtidos pela aplicação
A Companhia mantém contrato de comercialização de biogás somente com o exercício, assim como essas variações também são contabilizadas no item dos controles internos para o gerenciamento dos riscos foram satisfatórios
cliente Gás Verde S.A. Crédito de carbono: A Companhia possui um sistema protegido em contrapartida o resultado do exercício. Monitoramento de para os objetivos propostos. a) Risco de crédito - O risco de crédito é o
digital eficaz que registra os dados da quantidade de gás captado e queimado efetividade: A efetividade da relação econômica entre o item protegido e o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em
em determinado período. Após apuração da quantidade, a Companhia calcula instrumento de hedge é avaliada na data da designação considerando os um instrumento financeiro ou contrato, o que levaria ao prejuízo financeiro.
os créditos gerados com base na metodologia da United Nations Framework aspectos qualitativos dos instrumentos, e quantitativos quando necessário. A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades
Convention on Climate Change (UNFCCC) aplicável ao projeto, e Geralmente o Grupo Simpar contrata instrumentos derivativos de hedge com operacionais (principalmente com relação a contas a receber), incluindo
posteriormente apura o valor mensal da receita. As receitas são reconhecidas valores de principal, bem como quantidades iguais aos do objeto de hedge, aplicações em bancos e instituições financeiras e outros instrumentos
apenas quando da efetivação do recebimento financeiro. O processo de gerando assim os índices de hedge na relação de 1:1. É utilizado um método financeiros. b) Risco de mercado - O risco de mercado é o risco de que o
auditoria e validação dos créditos gerados para emissão das Reduções que captura as características relevantes da relação de proteção, que inclui valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue
Certificadas de Emissões (“RCE”) é efetuado por empresa credenciada pela as fontes de inefetividade de hedge. Dependendo desses fatores, o método devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam
UNFCCC. A validação da receita oriunda do crédito de carbono ocorre após o de avaliação é qualitativo ou quantitativo. Desta forma, para manter níveis três tipos de risco: taxa de juros, cambial e de preço que pode ser de
recebimento do “Certificado RCE”, emitido pelo agente verificador da básicos de monitoramento, são observados: O termo de designação commodities, entre outros. A Companhia não utiliza derivativos para gerenciar
UNFCCC. Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o evidenciado o índice de relação de proteção entre o(s) item(s) objeto e o(s) riscos de mercado.Os instrumentos financeiros da Companhia afetados pelo
risco de mercado incluem caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores
prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva
de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em relação a um instrumento(s) de hedge respectivo(s); O termo de designação descrevendo o mobiliários e empréstimos e financiamentos. Tais instrumentos estão sujeitos
basicamente aos riscos de taxa de juros e de variação cambial. (i) Risco de
contas a receber, a Companhia reduz o valor contábil para seu valor método a ser utilizado para medir a relação de proteção prospectivamente
recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado · Mensalmente são mensurados os itens protegidos e os itens de hedge variação de taxa de juros: Risco de taxas de juros é o risco de que o valor
à taxa efetiva de juros original do instrumento. Subsequentemente, à medida para contabilização; e Trimestralmente, será avaliada se há inefetividade justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido
que o tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em a ser reportada e reconhecida. Os demais passivos financeiros foram a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Companhia ao
contrapartida de receita financeira. Essa receita financeira é calculada pela classificados como mensurados ao custo amortizado. Passivos a custo risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente,
mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o valor recuperável, ou seja, amortizado são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado de a caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, assim como
a taxa original do instrumento. 3.11. Impostos e contribuições - acordo com o método de juros efetivos. A despesa de juros, os ganhos e as a obrigações com empréstimos e financiamentos, sujeitas a taxas de juros.
3.11.1. Imposto de renda e contribuição social - correntes - O Imposto de perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no (ii) Risco de variação de taxa de câmbio: A Companhia está exposta ao risco
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido desconhecimento também é reconhecido no resultado. 3.16. Mensuração do cambial decorrente de diferenças entre a moeda na qual um empréstimo
(CSLL) são calculados, quando aplicável, com base nas alíquotas vigentes valor justo - Os valores justos de instrumentos financeiros ativos e passivos é denominado, e a respectiva moeda funcional da Companhia. Em geral,
(15% para o IRPJ, 10% para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a são mensurados de acordo com as categorias abaixo: Nível 1 - Preços empréstimos são denominados em moeda equivalente aos fluxos de caixa
R$240 por ano e 9% de CSLL) e consideram a compensação de prejuízos observados (não ajustados) para instrumentos idênticos em mercados ativos. gerados pelas operações comerciais da Companhia, principalmente em
fiscais e base negativa de contribuição social, para fins de determinação de Nesta categoria estão os investimentos alocados em fundos de investimentos. reais, mas também em dólares norte-americanos (“dólares”). c) Risco de
liquidez - A Companhia monitora permanentemente o risco de escassez de
exigibilidade, quando aplicável. 3.11.2. Imposto de renda e contribuição Nível 2 - Preços observados em mercados ativos para instrumentos similares, recursos por meio de uma ferramenta de planejamento de liquidez recorrente.
social - diferidos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos são preços observados para instrumentos idênticos ou similares em mercados não O objetivo da Companhia é manter em seu ativo saldo de caixa e investimentos
reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças ativos e modelos de avaliação para os quais inputs são observáveis. Alocam- de alta liquidez, além de ter flexibilidade por meio de linhas de crédito para
entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis nas se neste nível, os títulos e valores mobiliários e certificados de depósitos empréstimos bancários e capacidade para tomar recursos a fim de garantir
demonstrações financeiras, apresentados no ativo não circulante e são
sua liquidez e continuidade operacional. O prazo médio de endividamento
calculados com base em alíquotas estabelecidas nos termos da legislação bancários (CDBs). Nível 3 - Instrumentos cujos inputs significativos não são monitorado para prover liquidez no curto prazo, analisando parcela, encargos
vigente. O valor contábil do imposto de renda e da contribuição social diferidos observáveis. A tabela abaixo apresenta a classificação geral dos instrumentos e fluxo de caixa. A seguir, estão apresentadas as maturidades contratuais de
ativos é avaliado anualmente e uma provisão para desvalorização é financeiros ativos e passivos mensurados ao valor justo em conformidade ativos e passivos financeiros, que concentra a parte substancial dos riscos
estabelecida quando o valor contábil não pode ser recuperado com o lucro com a hierarquia de valorização:
relacionados a liquidez:
tributável, presente ou futuro, ou por outras formas de realização legal.
Saldo
Fluxo
Saldo
Fluxo
3.11.3. Imposto sobre vendas - As receitas de prestação de produtos e
contábil
contraAté
Até
De 3 a
contábil
contraAté
Até
De 3 a
serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, com as
31/12/2021
tual _______
1 ano ______
2 anos _______
10 anos _________
31/12/2020
tual
1 ano
2 anos _______
10 anos
_________ _______
_______
_______
______
seguintes alíquotas básicas: Programa de Integração Social (PIS), alíquota de
1,65%; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Ativos financeiros
318.443
318.443
318.443
7.125
7.125
7.125
alíquota de 7,6%; Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Caixa e equivalentes de caixa
8.694
8.694
8.694
21.816
21.816
21.816
(ICMS), alíquota média de 20%. Incide somente sobre as vendas de biogás; Títulos e valores mobiliários
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), alíquota de 5%. Contas a receber de clientes e
248.867 _______
248.867 _______
244.058 ______
4.809 _______- _________
128.453
128.453
110.017
18.436 ________________
_______
_______
______
3.12. Classificação circulante e não circulante - A Companhia apresenta créditos de carbono
576.004 _______
576.004 _______
562.501 ______
4.809 _______
8.694 _________
157.394
157.394
117.142
18.436 _______
21.816
_________
_______
_______
______
ativos e passivos nas demonstrações financeiras com base na classificação Total
_________
_______
_______
______
_______
_________
_______
_______
______
_______
circulante e não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:
Saldo
Fluxo
Saldo
Fluxo
Espera-se realizá-lo ou pretende-se vendê-lo ou consumi-lo no ciclo
contábil
contraAté
Até
De 3 a
contábil
contraAté 1
Até
De 3 a
operacional normal; For mantido principalmente para negociação; Espera-se
31/12/2021 _______
tual _______
1 ano ______
2 anos _______
8 anos _________
31/12/2020
tual
ano
2 anos _______
8 anos
_________
_______
_______
______
realizá-lo dentro de 12 meses após a data-base das demonstrações Passivos financeiros
financeiras; É caixa ou equivalente de caixa, a menos que haja restrições para Fornecedores
18.641
18.641
18.641
13.896
13.896
13.896
sua troca ou o valor seja utilizado para liquidar um passivo por, pelo menos, Empréstimos e financiamentos
172.664
204.057
23.523 16.152
164.382
330.930
417.211
82.865
73.404 260.942
12 meses após a data-base das demonstrações financeiras. Todos os demais Debêntures
423.198 1.083.794
16.749 31.502 1.035.543
ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no Passivo de arrendamento
5.054
6.215
1.507
1.482
3.226
6.756
7.747
1.280
1.280
5.187
circulante quando: • Espera-se liquidá-lo no ciclo operacional normal; Contas a pagar (partes relacionadas)
7.196 _______
7.196 _______
7.196 ______- _______- _________
13.528
13.528
13.528
_________
_______
_______
______- _______• é mantido principalmente para negociação; • Espera-se realizá-lo dentro de Total
626.753 1.319.903
67.616 ______
49.136 1.203.151
365.110
452.382
111.569
74.684 _______
266.129
_________
_______
_______
_______
_________
_______
_______
______
_________
_______
_______
______
_______
_________
_______
_______
______
_______
12 meses após a data das demonstrações financeiras; ou • Não há direito
incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses d) Gestão de capital - Um dos principais índices para monitorar a estrutura e) Análise de sensibilidade - A Administração da Companhia adotou a
após a data-base das demonstrações financeiras. Todos os demais passivos de capital é o índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde
são classificados como não circulantes. Os ativos e passivos fiscais diferidos à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, análise de sensibilidade de acordo com as políticas e julgamento em linha
são classificados no ativo e passivo não circulante. 3.13. Demonstrações corresponde ao total de empréstimos e fornecedores (incluindo circulante com a análise efetuada pelo grupo Simpar S.A, a fim de demonstrar os
dos fluxos de caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e não circulante, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído impactos das variações das taxas de juros e variações cambiais sobre seus
pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento do montante de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. ativos e passivos financeiros, considerando para os próximos 12 meses as
contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo O capital total é apurado por meio da soma do patrimônio líquido, conforme
seguintes taxas de juros e câmbio prováveis:
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.
• CDI em 11,79 % a.a. com base na curva futura de juros (fonte: B3).
normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS). 3.14.
31/12/2021
31/12/2020
_________ _________
Empréstimos - Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da Total dos empréstimos e financiamentos
172.664
330.930 • TLP de 9,83 % a.a. (fonte: Banco Central do Brasil).
transação e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. Debentures
423.198
- • IPCA 5,20 % a.a. (fonte: B3). • IGP-M de 6,42 % a.a. (fonte: B3).
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da Menos: caixa e equivalentes de caixa
(318.443)
(7.125) • SELIC de 11,79 % a.a. (fonte: B3).
transação) e o valor total a pagar é reconhecida de acordo com o método da Menos: títulos e valores mobiliários – circulante
(8.694) _________
(21.816) • Taxa do Euro de R$ 7,04 (fonte: B3).
_________
taxa efetiva de juros na demonstração do resultado durante o período em que Dívida líquida (a)
268.725 _________
301.989
_________
_________
_________
• Taxa do Dólar norte-americano (“Dólar”) de R$ 6,16 (fonte: B3). A seguir
os empréstimos estejam em aberto. Os custos de empréstimos gerais e
43.475 _________
(16.871) é apresentado o quadro do demonstrativo com os respectivos impactos
_________
específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou Total do patrimônio líquido (b)
312.200 _________
285.118
produção de um ativo qualificável (aquele que demanda um período Total do capital (a) + (b)
_________
_________
_________
no resultado financeiro, considerando o cenário provável (Cenário I), com
substancial para ficar pronto para o uso ou venda pretendidos) são Índice de endividamento líquido
0,86
1,06 aumentos de 25% (Cenário II) e 50% (Cenário III):
capitalizados como parte do custo do ativo quando há probabilidade de que
Cenário II +
Cenário III +
resultem em benefícios econômicos futuros para a entidade e quando tais
Exposição
Taxa
Cenário I
deterioração
deterioração
custos podem ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos
Operação
31/12/2021
Risco
provável
provável
de 25%
+de 50% __________
_______________
________
________
___________
___________
são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. ________________________________________
3.15. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial, mensuração Risco de taxa de juros
subsequente e gerenciamento de riscos - (i) Ativos financeiros: Aplicações Financeiras
82.814
Aumento do CDI
11,73%
9.715
12.144
14.572
a) Reconhecimento inicial e mensuração - As contas a receber de clientes CDB CEF
69.085
Aumento do CDI
11,32%
7.819
9.774
11.729
são reconhecidas inicialmente na data em que foram originadas. Todos os COMPROMISSADA - CEF
172.597
Aumento do CDI
11,91%
20.553
25.691
30.829
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a TOPÁZIO - CEF
__________
________
___________
___________
Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Efeito líquido da exposição
324.496
38.087
47.609
57.130
__________
________
___________
___________
Um ativo financeiro ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor
Cenário II +
Cenário III +
justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do
Exposição
Taxa
Cenário I
deterioração
deterioração
resultado (VJR), dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à ________________________________________
Operação
31/12/2021
Risco
provável
provável
de 25%
+de 50% __________
_______________
________
________
___________
___________
sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes é mensurado Debêntures (*)
(450.709)
Aumento do IPCA
11,87%
(53.499)
(59.358)
(65.218)
__________
________
___________
___________
inicialmente ao preço da operação. b) Classificação e mensuração Efeito líquido da exposição
(450.709)
(53.499)
(59.358)
(65.218)
__________
________
___________
___________
subsequente - No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado (*) Como forma de gestão de taxa de juros, a Companhia adotou o hedge accounting. Para tanto contratou instrumento derivativo (swap), conforme descrito
como mensurado: ao custo amortizado; ao Valor Justo contra Outros na Nota 14.6
Resultados Abrangentes (VJORA); ou ao Valor Justo contra Resultado (VJR). Risco de taxa de juros
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao Demais operações - Pós-fixadas
reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de Empréstimos - Daycoval
(9.433)
Aumento do CDI
16,70%
(1.575)
(1.969)
(2.363)
negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos Empréstimos - Nota Promissória
(114.481)
Aumento do CDI
13,29%
(15.215)
(19.018)
(22.822)
financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de Empréstimos - CEF BIRD
(48.750)
Aumento do Libor
4,00%
(1.949)
(2.436)
(2.923)
__________
________
___________
___________
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo Efeito líquido da exposição do risco de taxa de juros
(172.664)
(18.739)
(23.423)
(28.108)
__________
________
___________
___________
financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender a ambas as condições
a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido dentro de Operações em moeda estrangeira
USD (8.736)
Aumento do USD
6,16
(53.814)
(67.267)
(80.721)
__________
________
___________
___________
um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para Empréstimos – CEF BIRD
USD (8.736)
(53.814)
(67.267)
(80.721)
__________
________
___________
___________
receber fluxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais geram, em Efeito líquido da exposição do risco de taxa de juros
datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento Essa análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto das mudanças nas variáveis de mercado sobre os instrumentos financeiros da
de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de Companhia, refletidas nas receitas e despesas financeiras, considerando-se todos os demais indicadores de mercado constantes. Tais valores, no momento
dívida é mensurado ao VJORA se atender a ambas as condições a seguir e da sua liquidação, poderão ser diferentes dos demonstrados acima, devido às estimativas utilizadas no seu processo de elaboração.
não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido dentro de um modelo 3.19. Uso de estimativas críticas e julgamentos - Na preparação destas 3.20. Informação por segmento - Um segmento operacional é um componente
de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa demonstrações financeiras a Companhia utilizou julgamentos, estimativas da Companhia que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter
contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e • seus termos e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas
contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. com transações com outros componentes da Companhia. A Administração
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os Os resultados reais podem divergir dessas estimativas devido ao tratamento entende que a Companhia opera em um único segmento operacional, que é
ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado probabilístico inerente ao processo de estimativa. As estimativas e o de tratamento de resíduos sólidos. 3.21. Novas normas e interpretações
ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados como mensurados premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas ainda não efetivas - As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo
ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma são reconhecidas prospectivamente. Julgamentos: As informações sobre IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2021. A adoção antecipada
irrevogável um ativo financeiro que, de outra forma, atenda aos requisitos para julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo
ser mensurado ao custo amortizado como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). Alteração ao IAS 16 “Ativo
significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. estão incluídas nas seguintes notas explicativas: a) Receitas de contratos Imobilizado”: Em maio de 2020, o IASB emitiu uma alteração que proíbe
c) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros - A Companhia com clientes: se a receita de prestação de serviços é reconhecida ao longo do uma entidade de deduzir do custo do imobilizado os valores recebidos da
reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os tempo ou em um momento específico - nota explicativa 20; As estimativas e venda de itens produzidos enquanto o ativo estiver sendo preparado para seu
instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo por meio do resultado. premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são uso pretendido. Tais receitas e custos relacionados devem ser reconhecidos
As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de reconhecidas prospectivamente. Incertezas sobre premissas e estimativas: no resultado do exercício. A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1° de
caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa As informações sobre incertezas relacionadas a premissas e estimativas que janeiro de 2022. Alteração ao IAS 37 “Provisão, Passivos Contingentes
que a Companhia espera receber, descontados a uma taxa de juros efetiva têm risco significativo de resultar em ajuste material nos saldos contábeis de e Ativos Contingentes” - Em maio de 2020, o IASB emitiu essa alteração
que se aproxime da taxa original da transação. Os fluxos de caixa esperados ativos e passivos na data de 31 de dezembro de 2021 estão incluídas nas para esclarece que, para fins de avaliar se um contrato é oneroso, o custo de
incluirão fluxos de caixa da venda de garantias detidas ou outras melhorias de seguintes notas explicativas: a) Perdas esperadas (“impairment”) de contas cumprimento do contrato inclui os custos incrementais de cumprimento desse
crédito que sejam integrantes dos termos contratuais. As perdas de crédito a receber: mensuração de perda de crédito esperada para contas a receber: contrato e uma alocação de outros custos que se relacionam diretamente
esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições de crédito principais premissas na determinação da taxa média ponderada de perda - ao cumprimento dele. A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1° de
para as quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o nota explicativa 6.3; b) Depreciação das Células: estimativa de consumo da janeiro de 2022. Alteração ao IFRS 3 “Combinação de Negócios”: Emitida
reconhecimento inicial, as perdas de crédito esperadas são provisionadas capacidade total do aterro e base de custo a ser depreciado - nota explicativa em maio de 2020, com o objetivo de substituir as referências da versão
para perdas de crédito resultantes de eventos de inadimplência possíveis nos 9; c) Imobilizado (definição do valor residual e da vida útil) - nota explicativa 9; antiga da estrutura conceitual para a mais recente. A alteração ao IFRS 3 tem
próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 12 meses). Para as d) Provisão para custos de desmontagem e encerramento do aterro sanitário: vigência de aplicação a partir de 1° de janeiro de 2022. Aprimoramentos
exposições de crédito para as quais houve um aumento significativo no risco os custos de desativação de ativos são provisionados com base no valor anuais - ciclo 2018-2020: Em maio de 2020, O IASB emitiu as seguintes
de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária uma provisão para presente dos custos esperados para liquidar a obrigação utilizando fluxos de alterações como parte do processo de melhoria anual, aplicáveis a partir de
perdas de crédito esperadas durante a vida remanescente da exposição, caixa estimados, sendo reconhecidos como parte do custo do correspondente 1° de janeiro de 2022: IFRS 9 - “Instrumentos Financeiros” - esclarece
independentemente do momento da inadimplência (uma perda de crédito ativo. Os custos futuros estimados de desativação de ativos são revisados quais taxas devem ser incluídas no teste de 10% para a baixa de passivos
esperada vitalícia). Para contas a receber de clientes e ativos de contrato, a anualmente e ajustados, conforme o caso. - nota explicativa 13; e) Provisão financeiros. IFRS 16 - “Arrendamentos a pagar por direito de uso” Companhia aplica uma abordagem simplificada no cálculo das perdas de para demandas judiciais e administrativas reconhecimento e mensuração alteração do exemplo 13 a fim de excluir o exemplo de pagamentos do
crédito esperadas. Portanto, a Companhia não acompanha as alterações no de provisões e contingências: principais premissas sobre a probabilidade e arrendador relacionados a melhorias no imóvel arrendado. Alteração ao
risco de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas com base em magnitude das saídas de recursos - nota explicativa 18; e f) Imposto de renda IAS 1 “Apresentação das Demonstrações Contábeis” Emitida em maio
perdas de crédito esperadas vitalícias em cada data-base. A Companhia e contribuição social diferidos - reconhecimento de ativos fiscais diferidos: de 2020, com o objetivo esclarecer que os passivos são classificados como
considera um ativo financeiro em situação de inadimplemento quando os disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual diferenças temporárias circulantes ou não circulantes, dependendo dos direitos que existem no final
do período. A classificação não é afetada pelas expectativas da entidade ou
pagamentos contratuais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados - nota explicativa 17.2.
continua...
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Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
eventos após a data do relatório (por exemplo, o recebimento de um waiver (CDBs) e operações compromissadas (títulos emitidos com o compromisso de R$ 4.809 correspondente a 7 parcelas desse acordo que estão registradas
ou quebra de covenant). As alterações também esclarecem o que se refere de recompra por parte do banco, e de revenda pelo cliente). As aplicações no não circulante. As demais parcelas estão registradas no circulante do
“liquidação” de um passivo à luz do IAS 1. As alterações do IAS 1 tem vigência possuem um rendimento médio de 99,62% do CDI. O montante de R$ 8.694 contas a receber. 6.1. Classificação por vencimento (“aging list”), líquido
a partir de 1° de janeiro de 2023. Alteração ao IAS 1 e IFRS Practice em dezembro de 2021 (R$ 21.816 em 2020) são de uso restrito, destinado de recebíveis a faturar
31/12/2021
31/12/2020
Statement 2 - Divulgação de políticas contábeis: em fevereiro de 2021 a garantia dos financiamentos da Caixa Econômica Federal, descritos na
_________ _________
o IASB emitiu nova alteração ao IAS 1 sobre divulgação de políticas nota 14.
A vencer
866
33.912
contábeis “materiais” ao invés de políticas contábeis “significativas”. 6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Vencidas:
As alterações definem o que é “informação de política contábil material” e As contas a receber geralmente são negociadas em termos de pagamento Em até 3 meses
12.270
30.072
explicam como identificá-las. Também esclarece que informações imateriais que giram em torno de 30 a 90 dias.
Entre 3 e 6 meses
25.252
11.851
31/12/2021
31/12/2020
de política contábil não precisam ser divulgadas, mas caso o sejam, que
_________ _________ Entre 6 e 12 meses
76.223
928
não devem obscurecer as informações contábeis relevantes. Para apoiar Clientes - circulante (i)
162.875
66.197 Após 12 meses
53.073 _________
2.487
_________
esta alteração, o IASB também alterou a “IFRS Practice Statement 2 Making Clientes - não circulante (i)
4.809 _________
13.053
_________
167.684 _________
79.250
_________
_________
_________
Materiality Judgements” para fornecer orientação sobre como aplicar o
167.684 _________
79.250 6.2. Recebíveis a faturar - Os recebíveis a faturar nos montantes de
_________
conceito de materialidade às divulgações de política contábil. A referida (-) Provisão para perdas de crédito esperada (6.1)
(8.349)
(2.621) R$ 89.532 em 2021 e R$ 51.824 em 2020 referem-se às prestações de
alteração tem vigência a partir de 1° de janeiro de 2023. Alteração ao IAS Recebíveis a faturar (6.2)
89.532 _________
51.824 serviços que foram realizadas e para as quais que não houve emissão da
_________
8 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
248.867 _________
128.453 nota fiscal até 31 de dezembro de 2021. Em 2021, o saldo de R$ 83.770
_________
- A alteração emitida em fevereiro de 2021 esclarece como as entidades
244.058
115.400 (R$ 50.006 em 2020) contemplados no saldo de recebíveis a faturar, se
devem distinguir as mudanças nas políticas contábeis de mudanças nas Ativo circulante
4.809 _________
13.053 referem ao cliente Comlurb. 6.3. Provisão para perda esperada de créditos
_________
estimativas contábeis, uma vez que mudanças nas estimativas contábeis Ativo não circulante
248.867 _________
128.453 - A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de
_________
são aplicadas prospectivamente a transações futuras e outros eventos
_________
_________
futuros, mas mudanças nas políticas contábeis são geralmente aplicadas (i) Clientes Circulantes e Não Circulante - Saldo a receber do cliente crédito esperada para contas a receber e ativos de contrato. A provisão é
retrospectivamente a transações anteriores e outros eventos anteriores, Comlurb: Do saldo a receber de clientes de R$ 167.684 em 31 de dezembro baseada nos percentuais de perda histórica observadas ao longo da vida
bem como ao período atual. A referida alteração tem vigência a partir de de 2021, R$ 144.364 se refere ao cliente Comlurb (em 2020, dos R$ 79.250 esperada dos recebíveis e é ajustada para clientes específicos de acordo
1° de janeiro de 2023. Alteração ao IAS 12 - Tributos sobre o Lucro: a do saldo a receber, R$ 37.722 se referiam ao cliente Comlurb). Desse saldo com as estimativas futuras e fatores qualitativos, como capacidade financeira
alteração emitida em maio de 2021 requer que as entidades reconheçam em haver pela Comlurb, a parcela de R$ 95.643 se refere a reajustes e do devedor, garantias prestadas, renegociações em curso, entre outros itens
o imposto diferido sobre as transações que, no reconhecimento inicial, dão reequilíbrio faturados de acordo com aditivo ao contrato de concessão, que são monitorados. A movimentação das provisões para perdas durante
origem a montantes iguais de diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis. firmado em 9 de novembro de 2020. Esse aditivo incorporou reajuste da 2021 encontra-se demonstrada a seguir:
2021
2020
_______
_______
Isso normalmente se aplica a transações de arrendamentos (ativos de direito contraprestação fixa mensal para manutenção do reequilíbrio econômico(2.621)
(2.161)
de uso e passivos de arrendamento) e obrigações de descomissionamento e financeiro do contrato, reajuste monetário contratual, e estendeu o prazo do Saldo anterior
(5.728)
(460)
_______
restauração, como exemplo, e exigirá o reconhecimento de ativos e passivos contrato até abril de 2036. O processo de solicitação do reequilíbrio econômico- (-) Constituição de provisão para risco de crédito (a) _______
(8.349)
(2.621)
_______
_______
fiscais diferidos adicionais. A referida alteração tem vigência a partir de financeiro durou aproximadamente dois anos, passou pelas aprovações da Em 31 de dezembro de 2021
_______
_______
1° de janeiro de 2023. As divulgações requeridas especificas relacionadas Comlurb, Controladoria do Município, Procuradoria do Município, Secretaria (a) Parte substancial da provisão de R$ 5.008 se refere ao cliente Meriti Mais
diretamente com a reforma da taxa de juros de referência estão descritas de Fazenda e Poder Executivo. A sua aprovação foi devidamente publicada Verde cujo saldo em aberto está em processo de cobrança judicial.
nas Nota 14. A Companhia busca na negociação do contrato de empréstimo no Diário Oficial do Município. Após publicação do referido termo aditivo no 7. CRÉDITO DE CARBONO
junto à CEF a adição de spread fixo para compensar a diferença de base Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro (ocorrido em 9 de novembro de A operação de disposição final de resíduos em aterro sanitário envolve
entre a taxa de juros anterior e a taxa de juros alternativa. Não há outras 2021), o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, em resposta a processos bioquímicos de decomposição da matéria orgânica, resultando
normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que pedido protocolado por uma vereadora, iniciou análise do aditivo contratual, na produção de chorume e biogás, que apresenta em sua composição de
poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da determinando suspensão dos pagamentos do montante do reequilíbrio até que 50% a 60% de gás metano, produto com alto poder calorífico e que pode ser
Ciclus.
seja concluída a verificação. Desde a data da assinatura do aditivo contratual, utilizado como combustível para a produção e energia elétrica ou térmica.
4. QUALIDADE DO CRÉDITO DOS ATIVOS FINANCEIROS
a Companhia efetua o faturamento mensal com base nos preços reajustados, A Companhia, por meio de sua unidade de tratamento de resíduos (CTRA qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos é nos termos do aditivo. Consequentemente, em virtude da suspensão, parte Rio), registrou na United Nations Framework Convention on Climate Change
avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se do saldo se encontra vencido e está incorporado no aging list apresentado (UNFCCC) o projeto de redução de emissões de gases de efeito estufa.
houver) ou às informações históricas sobre os índices de inadimplência dos no item 6.1 abaixo. Adicionalmente, outra parcela do saldo em haver no valor O objetivo do projeto é reduzir a emissão do gás metano produzido no aterro,
clientes:
de R$ 48.721, relativo a faturas anteriores ao aditivo contratual e reajustes gerando créditos de carbono. Os créditos gerados são comercializados no
31/12/2021
_________ 31/12/2020
_________ regulares contratuais, encontra-se em atraso por questões orçamentárias mercado. As receitas são reconhecidas apenas quando da efetivação do
da Comlurb e do Município do Rio de Janeiro, que serão resolvidas com recebimento. O processo de auditoria e validação dos créditos gerados para
Clientes sem classificação externa de crédito
Grupo 1
223.120
92.678 a realocação de rubricas orçamentárias, processo natural na Administração emissão das Reduções Certificadas de Emissões (RCE) é efetuado por
Grupo 2
25.747 _________
35.775 pública. Essa parcela está incorporada no aging list apresentado no item 6.1 empresa credenciada pela UNFCCC. A validação da receita oriunda do crédito
_________
248.867 _________
128.453 abaixo. Não há histórico de não recebimento da Comlurb, e a Administração de carbono ocorre após o recebimento do Certificado RCE, emitido pelo
_________
_________
_________
entende que os saldos em atraso serão integralmente recebidos, incluindo agente verificador da UNFCCC. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia
Conta - corrente e depósitos bancários
os juros. Processos em trâmite no Egrégio Tribunal de Contas do Município
AAA
327.137 _________
28.941 do Rio de Janeiro sobre o tópico do Reequilíbrio Econômico-Financeiro do possuía um saldo líquido da retenção de 2% da ONU, de 1.630.687 RCEs,
_________
certificados e homologados disponíveis para venda, referentes aos créditos
576.004
157.394
_________
_________
_________ _________ Contrato. Em 01 de dezembro de 2021 houve o julgamento da Inspeção de carbono gerados nos exercícios de 2018 até outubro de 2019, mas emitidos
· Grupo 1: São as prefeituras municipais de Itaguaí, Rio de Janeiro (Comlurb), Extraordinária, pelo Pleno do Tribunal de Contas do Município do Rio de somente durante o primeiro semestre de 2021. A companhia possui ainda um
Mangaratiba, Barra do Piraí, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Os preços Janeiro (“TCM”). A decisão unânime do TCM foi a seguinte: a) Concessão saldo líquido de 34.184 RCEs referente o exercício de 2017. Os créditos de
praticados são previstos em contrato e o risco de inadimplência é monitorado e aplicação imediata dos reajustes contratuais dos biênios de 2017/2019 e carbono gerados no período de 05 de outubro de 2019 até dezembro de 2020
2019/2021, a cada mês, respectivamente nos valores de R$ 1.611 e R$ 2.384; estão em processo de auditoria e os créditos de 2021 serão submetidos a
de maneira individualizada;
· Grupo 2: São as empresas privadas para as quais a Companhia tem contrato desta forma o faturamento mensal total, sem o reequilíbrio, passa a ser de auditoria apenas em 2022. O estoque líquido de créditos não certificados de
para o recebimento e tratamento de resíduos. Dado o pequeno volume de R$ 24.260. b) Correção e aplicação imediata do reequilíbrio referente à 05 de outubro de 2019 até dezembro de 2021 é de 968.764 RCEs.
transações, o monitoramento do risco de crédito é realizado de maneira diferença de alíquota de ISS; R$ 328; c) Concessão dos itens do reequilíbrio 8. ESTOQUES
referentes ao tratamento de chorume e transferência de resíduos pelo uso do Os estoques mantidos pela Companhia se referem substancialmente a
individual.
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Arco Metropolitano e outros fatores operacionais; respectivamente nos valores saibro, mantas, geomembrana, geocomposto bentonítico e outros itens para
5.1. Caixa e equivalentes de caixa
mensais de R$ 1.269 e R$ 3.037. d) Providenciar os serviços de consultoria/ manutenção das estações de tratamento de chorume, e da operação do
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________ auditoria especializada idônea e ilibada reputação, para apoiar tecnicamente aterro.
Bancos
2.641
6039 a avaliação dos pleitos de reequilíbrio referentes à remuneração de capital; Composição dos estoques
Aplicações financeiras
315.802 _________
1.086 no montante mensal de R$ 2.746, e da prorrogação de prazo contratual em
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
_________
318.443 _________
7.125 até 60 meses. Em 23 de dezembro de 2021, a COMLURB e o Município do Estoques
6.310 _________
2.434
_________
_________
_________
_________
Rio de Janeiro apresentaram embargos de declaração contra o Acordão do
6.310 _________
2.434
_________
_________
5.2. Títulos e valores mobiliários
_________
TCM acima citado. Nos embargos, os autores apontam supostas contradições
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________ nos itens c) e d) da decisão unânime do Tribunal. Vide informações adicionais Os estoques são compostos por itens de material de consumo, peças e
Aplicações financeiras
8.694 _________
21.816 na Nota 28.2. Saldo a receber do cliente Gás Verde: A Companhia tem insumos que são utilizados na operação do aterro e nas ETRs. Em 31 de
_________
8.694 _________
21.816 R$ 8.830 a receber com a Gás Verde, que firmou em dezembro de 2020, dezembro de 2021, parte desse estoque no valor de R$ 3.180 se referia a
_________
_________
_________
para utilização nas células do aterro.
A Companhia estruturou as suas aplicações financeiras em instituições de um acordo de parcelamento de saldo devedor em 30 parcelas mensais de saibro
IMOBILIZADO
primeira linha por meio de aplicações em Certificados de Depósitos Bancários R$ 687, totalizando R$ 20.610. As parcelas são atualizadas com juros de 9.
8,4% aa e a primeira parcela teve vencimento em fevereiro de 2021. O saldo 9.1. Composição do imobilizado

Custo:
Em 31 de dezembro de 2019
Adições/baixas
Em 31 de dezembro de 2020
Adições/baixas
Em 31 de dezembro de 2021
Depreciação acumulada:
Em 31 de dezembro de 2019
Despesa de depreciação no exercício
Em 31 de dezembro de 2020
Despesa de depreciação no exercício
Em 31 de dezembro de 2021
Saldo líquido:
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2020
Em 31 de dezembro de 2021

Benfeitorias em
propriedades de
terceiros
_________

Edificações
_______

Células
_________

Instalações
______

Provisão
para
desmontagem
(Nota 13)
________

Imobilizações
andamento (iii)
_________

Adiantamento a
fornecedor
(nota 9.3)
_________

Direito
de
uso (i)
_______

Total
_________

Máquinas
e Equipamentos
_________

Veículos
________

Moveis
e
Utensílios
_________

30.700
844
_________
31.544
_________
_________
13.610
_________
45.154
_________
_________

556
________556
________
________
(120)
________
436
________
________

850
8
_________
858
_________
_________
14
_________
872
_________
_________

1.516
27
________
1.543
________
________
42
________
1.585
________
________

44.820
213
_________
45.033
_________
_________
_________45.033
_________
_________

15.369
250
_______
15.619
_______
_______
68
_______
15.687
_______
_______

276.542
101.337
_________
377.879
_________
_________
41.833
_________
419.712
_________
_________

1.747
______1.747
______
______
______1.747
______
______

119.128
(31.163)
________
87.965
________
________
(31.812)
________
56.153
________
________

135.119
(49.953)
_________
85.166
_________
_________
3.956
_________
89.122
_________
_________

5.248
13.188
_________
18.436
_________
_________
(4.852)
_________
13.584
_________
_________

6.537
2.189
_______
8.726
_______
_______
1
_______
8.727
_______
_______

638.132
36.940
_________
675.072
_________
_________
22.740
_________
697.812
_________
_________

(10.158)
(3.074)
_________
(13.232)
_________
_________
(2.952)
_________
(16.184)
_________
_________

(556)
________(556)
________
________
120
________
(436)
________
________

(441)
(85)
_________
(526)
_________
_________
(74)
_________
(600)
_________
_________

(1.275)
(88)
________
(1.363)
________
________
(89)
________
(1.452)
________
________

(24.070)
(3.874)
_________
(27.944)
_________
_________
(3.885)
_________
(31.829)
_________
_________

(2.195)
(632)
_______
(2.827)
_______
_______
(636)
_______
(3.463)
_______
_______

(120.938)
(16.278)
_________
(137.216)
_________
_________
(18.272)
_________
(155.488)
_________
_________

(822)
(178)
______
(1.000)
______
______
(177)
______
(1.177)
______
______

(17.585)
(4.415)
________
(22.000)
________
________
(2.998)
________
(24.998)
________
________

__________________
___________________________
_________-

__________________
___________________________
_________-

(843)
(1.521)
_______
(2.364)
_______
_______
(1.806)
_______
(4.170)
_______
_______

(178.883)
(30.145)
_________
(209.028)
_________
_________
(30.769)
_________
(239.797)
_________
_________

20.542
18.312
28.970

-

409
332
272

241
180
133

20.750
17.089
13.204

13.174
12.792
12.224

155.604
240.663
264.224

925
747
570

101.543
65.965
31.155

135.119
85.166
89.122

5.248
18.436
13.584

5.694
6.362
4.557

459.249
466.044
458.015

10%

5%

10%

5%

10%

25%

-

10%

-

-

-

-

Moveis
e
Utensílios
_________
409
8
(85)
_________
332
15
(1)
(74)
_________
272
_________
_________

Equipamento
de Informática
________
241
27
(88)
________
180
47
(4)
(90)
________
133
________
________

Benfeitorias em
propriedades de
terceiros
_________
20.750
213
(3.874)
_________
17.089
(3.885)
_________
13.204
_________
_________

Instalações
______
925
(178)
______
747
(177)
______
570
______
______

Provisão
para
desmontagem
(Nota 13)
________
101.543
(31.163)
(4.415)
________
65.965
(31.812)
(2.998)
________
31.155
________
________

Imobilizações
andamento (iii)
_________
135.119
9.642
(59.595)
_________85.166
22.441
(18.485)
_________89.122
_________
_________

Adiantamento a
fornecedor
(nota 9.3)
_________
5.248
13.188
_________18.436
2.899
(7.751)
_________13.584
_________
_________

Direito
de
uso (i)
_______
5.694
2.189
(1.521)
_______
6.362
1
(1.806)
_______
4.557
_______
_______

Taxa média de depreciação (%) - no exercício:
9.2. Movimentação do imobilizado

Em 31 de dezembro de 2019
Aquisições
Transferências
Baixas
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2020
Aquisições
Transferências
Baixas
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2021

Equipamento
de Informática
________

Máquinas
e Equipamentos
_________
20.542
844
(3.074)
_________
18.312
14.126
(517)
(2.951)
_________
28.970
_________
_________

Veículos
________
________(120)
120
________
________________

(i) A movimentação refere-se, essencialmente, à adoção inicial do CPC 06 (R2)
/ IFRS 16 - Operações de arrendamento mercantil. (ii) As células, unidades do
sistema de drenagem do aterro sanitário, são depreciadas por critério baseado
em unidade depositada, em que cada tonelada de resíduos depositados
reduz o potencial de depósitos futuros do aterro na exata proporção do
material depositado (razão de consumo). Consequentemente, também reduz
(“consome”) proporcionalmente os benefícios econômicos futuros do aterro.
A depreciação leva em consideração a relação entre os resíduos sólidos
coletados e depositados até o exercício e a capacidade total de armazenamento
de tais resíduos em cada um dos três aterros sanitários (AS1, AS2 e AS3)
inseridos dentro do aterro sanitário localizado no aterro de Seropédica. Esta
razão de consumo é aplicada sobre o valor total do projeto do aterro sanitário,
que compreende o valor já registrado no ativo imobilizado e os custos de
desenvolvimento futuros, esperados para concluir o projeto. Estes custos
futuros são provisionados à medida em que se tornam obrigações presentes
para Companhia. O terreno do aterro sanitário é próprio e está registrado
dentro da conta de célula pelo montante de R$ 12.152. Adicionalmente, ao
final do período de exploração do depósito de resíduos, estes continuam a
gerar benefícios futuros na forma de geração de biogás, por aproximadamente
10 anos. Assim, ao final do período de exploração do aterro sanitário, o valor
residual corresponde a base de ativo da planta de produção de biogás. Baseado
nas estimativas dos benefícios do aterro sanitário, a administração estimou
o valor residual de aproximadamente 20%. Em 31 de dezembro de 2021, o
AS1 e AS3 estavam em operação. (iii) A conta imobilizações em andamento
está composta por insumos a serem utilizados na célula e gastos efetuados
no terreno localizado no município de Seropédica, para a implantação do
CTR-Rio, referente a parcela do aterro (AS2) que não está em operação.
9.3. Adiantamentos a fornecedor - A Companhia tem adiantamentos a
fornecedores de argila utilizada no processo de impermeabilização, necessária
para a cobertura sanitária diária dos resíduos do CTR-Rio. Os adiantamentos
são baixados e transferidos para o imobilizado em serviço à medida que a
argila é entregue pelos fornecedores.
10. INTANGÍVEL
10.1. Composição do intangível
Licenças
Marcas e
Softde opepatentes ______
wares ________
ração (i) ______
Total
________
Custo:
Em 31 de dezembro de 2019
16
624
28.269 28.909
Adições/baixas
5.833 ______
5.833
________- ______- ________
Em 31 de dezembro de 2020
16 ______
624 ________
34.102 ______
34.742
________
______
________
______
________
Adições/baixas
80 ______
80
________- ______- ________
Em 31 de dezembro de 2021
16 ______
624 ________
34.182 ______
34.822
________
______
________
______
________
Depreciação acumulada:
Em 31 de dezembro de 2019
(624)
(13.528) (14.152)
Despesa de depreciação no
exercício
(1.884) ______
(1.884)
________- ______- ________
Em 31 de dezembro de 2020
(624) ________
(15.412) (16.036)
________- ______
______
________
______
________
______
Despesa de depreciação no
exercício
(1.927) ______
(1.927)
________- ______- ________
Em 31 de dezembro de 2021
(624) ________
(17.339) (17.963)
________- ______
______
________
______
________
______
Saldo líquido:
Em 31 de dezembro de 2019
16
14.741 14.757
Em 31 de dezembro de 2020
16
18.690 18.706
Em 31 de dezembro de 2021
16
16.843 16.859
Taxa média de depreciação (%) no exercício:
20%
6,66%

Edificações
_______
13.174
250
(632)
_______
12.792
68
(636)
_______
12.224
_______
_______

Células
(ii)
_________
155.604
41.742
59.595
(16.278)
_________
240.663
25.014
18.485
(1.666)
(18.272)
_________
264.224
_________
_________

(a) Para que a Companhia pudesse implantar e operar o CTR-Rio no município
de Seropédica, algumas exigências, ou condicionantes, foram estipuladas, tais
como: implantação de equipamentos urbanos no município de Seropédica,
recuperação do lixão de Itaguaí e Seropédica, recuperação de vias de
Seropédica e Itaguaí, aquisição de área de reserva legal e doação ao Estado
do Rio de Janeiro, implantação de biblioteca com centro de informática para o
município de Seropédica, e implantação de praça ambientalmente sustentável
na região. A amortização desse ativo intangível corresponde ao prazo do
contrato de prestação de serviços a uma taxa de 6,66% a.a. Os valores pagos
a título de compensação aos municípios de Seropédica e Itaguaí, em virtude
da instalação da unidade de tratamento de resíduos nessas cidades foram
registrados no intangível e estão sendo amortizados até 2036.
10.2. Movimentação do intangível
Marcas e
Licenças
patentes ___________
de operação ______
Total
________
Saldo em 31 de dezembro de 2019
16
20.574
20.590
Amortizações
(1.884) ______
(1.884)
________- ___________
Saldo em 31 de dezembro de 2020
16
18.690
18.706
Aquisições
80
80
Amortizações
(1.927) ______
(1.927)
________- ___________
Saldo em 31 de dezembro de 2021 ________
16 ___________
16.843 ______
16.859
11. FORNECEDORES
31/12/2021
_________ 31/12/2020
_________
Fornecedores
15.438
12.908
Fornecedores provisão - CAPEX e OPEX
1.820
219
Fornecedores externos - importação de equipamentos
230
Outros valores a pagar
1.153 _________
769
_________
18.641 _________
13.896
_________
_________
_________
12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) (i)
16.741
6.062
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
5.507
4.184
Programa de Integração Social (PIS) (i)
3.628
1.314
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS)
2.022
692
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
561
311
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
1.070
374
Imposto de Renda e Contribuição Social (IRPJ / CSLL)
2.773
1.028
Outros
759 _________
110
_________
33.061 _________
14.075
_________
_________
_________
i. Conforme a legislação tributária o aumento no saldo refere-se ao diferimento
do PIS e da COFINS ocasionado pelo saldo a receber com cliente Comlurb,
vide nota explicativa 6.
13. ATERRO SANITÁRIO - CUSTO DE ENCERRAMENTO
Os custos futuros para encerramento do aterro sanitário podem ser
entendidos como um conjunto de medidas tomadas para remediação
ambiental, visto que a Companhia tem obrigatoriedade sobre o solo e suas
manutenções até 25 anos após o encerramento do contrato. a) Constituição
do passivo para custos futuros de encerramento do aterro sanitário Uma parte significativa dos custos operacionais e investimentos de capital
pode ser caracterizada como custos de proteção e reparação ambiental.
A natureza das operações da Companhia, especialmente no que diz respeito
à construção, operação e manutenção do aterro sanitário, está sujeita a uma
série de leis e regulamentos relativos à proteção ao meio ambiente. De acordo
com as leis e regulamentos atuais, a Companhia poderá ser responsabilizada
por danos ambientais em decorrência da operação do aterro sanitário.

Total
_________
459.249
68.103
(31.163)
(30.145)
_________
466.044
64.610
(41.870)
(30.769)
_________
458.015
_________
_________

Além da atividade de remediação exigida pelas autoridades ambientais. Em
2021 a Companhia acumulou passivo de remediação ambiental registrado no
balanço patrimonial de R$ 105.024 (R$ 129.727, em 2020). A determinação
do método e do custo final de remediação requer várias estimativas e
suposições que afetam os montantes registrados, bem como os respectivos
aspectos de divulgação. Deve-se levar em consideração que o passivo de
reparação ambiental é estimado quando é provável e razoavelmente estimável.
Entretanto, essas estimativas e suposições dependem de eventos futuros,
como desenvolvimentos tecnológicos, regulatórios, de fiscalizações e custos
futuros. A provisão para remediação ambiental é objeto de revisão contínua,
à luz de fatos e circunstâncias internos e externos relevantes, podendo
resultar em revisões tanto incrementar como para reduzir o valor registrado
no balanço patrimonial. Os custos futuros de encerramento do aterro sanitário
referem-se à obrigação para remediação ambiental, tratamento do chorume
e monitoramento ambiental por um período de 25 anos após o encerramento
do aterro sanitário.Conforme estabelecido no Pronunciamento Técnico
CPC 25, a estimativa inicial dos custos referentes ao encerramento do aterro
sanitário, deve ser contabilizada como custo do empreendimento. No cálculo
do ajuste a valor presente do passivo para desmontagem e encerramento do
aterro sanitário é considerado o custo total estimado para a desmontagem e
o encerramento e o cronograma de desembolsos é descontado a uma taxa
que represente o risco do passivo para descomissionamento. A provisão
foi estimada a preços constantes e com base no fluxo de caixa projetado
utilizando a taxa de desconto real média de 5,48% a.a para 2021 (3,89% para
2020), formada pelo spread da NTN-B Principal na data de 31 de dezembro de
2021, com maturity mais próxima da data de término da atividade. Obrigações
contratuais para reparos futuros ou manutenções.
31/12/2021
31/12/2020
_________ _________
Provisão para custos de desmontagem
105.024
129.727
Movimentação das provisões para custos de
desmontagem:
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
Saldo inicial
129.727
155.316
Reversão (Nota 9)
(31.812)
(31.164)
Juros de desmontagem (Nota 25)
7.109 _________
5.575
_________
Saldo final
105.024 _________
129.727
_________
_________
_________
A reversão apresentada acima é decorrente da revisão da taxa de desconto
da provisão para custos de desmontagem, tendo como contrapartida a baixa
na conta de provisão para desmontagem no imobilizado (Nota 9).
14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
Circulante
Capital de giro (Caixa Econômica Federal - FGTS)
47.921
Capital de giro (Caixa Econômica Federal - BIRD)
14.102
15.946
Banco Industrial
9.016
Daycoval
8.119
8.000
Debêntures
709 __________________
22.930 _________
80.883
_________
Não circulante
Capital de giro (Caixa Econômica Federal - FGTS)
198.195
Capital de giro (Caixa Econômica Federal - BIRD)
34.649
42.540
Daycoval
1.313
9.312
Nota promissória
114.481
Debêntures
415.990 __________________
566.433 _________
250.047
_________
589.363 _________
330.930
_________
continua...
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CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 10.319.900/0001-50
Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14.1. Movimentação dos empréstimos e financiamentos
à reclassificação do saldo para a linha de outras contas a pagar. Ambientais:
Empréstimos Bancários
O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 06/2017 foi assinado com o
____________________________________________
Daycoval
BIB
BIRD
FGTS
Debêntures
Nota Promissória
Total Instituto Estadual do Ambiente (INEA) em outubro de 2017. O TAC originou________
________
________
________
__________
_______________
________
Saldos em 31 de dezembro de 2019
19.029
61.927
282.104
363.060 se do extravasamento de chorume para canal externo, após fortes chuvas, em
Liberações
19.998
19.998 fevereiro de 2016. Imediatamente ao tomar conhecimento do extravasamento,
Provisão de juros
1.264
1.555
2.938
21.473
27.230 a Ciclus executou ações corretivas, como o direcionamento de caminhões
Variações cambiais e monetárias
16.180
16.180 vácuo e a construção de dique de contenção, impedindo assim a continuação
Pagamento de principal
(2.665)
(10.036)
(12.781)
(36.033)
(61.515) do fluxo identificado e a sucção do volume retido. Foi retirada a camada
Pagamento de juros
(1.284)
(1.532)
(9.778)
(21.429)
(34.023) superficial de solo nas margens e no fundo do canal com o intuito de remover
________
________
________
________
_________________________________
Saldos em 31 de dezembro de 2020
17.313
9.016
58.486
246.115
330.930 todo o material que possivelmente teve contato com chorume, eliminando
________
________
________
________
__________
_______________
________
Liberações
450.000
114.226
564.226 qualquer impacto/dano. Foram adotadas ações contingenciais imediatas,
Provisão de juros e atualização
1.319
364
1.617
18.423
(5.936)
255
16.042 sem a pretensão de esgotar todas as medidas que futuramente foram
Variações cambiais e monetárias
4.224
4.224 definidas por meio do TAC: • Disponibilização de um segundo gerador na
Custo com transação a apropriar
(27.365)
(27.365) elevatória; • Elevação da parede da elevatória; • Implantação de uma lagoa de
Pagamento de principal
(8.000)
(8.959)
(13.720)
(244.400)
(275.079) acumulação ao lado da elevatória como contingência; e • Instalação de sensor
Pagamento de juros
(1.199)
(421)
(1.857)
(20.138)
(23.615) de condutividade e de comporta no canal interno. O TAC foi encerrado em
________
________
________
________
__________
_______________
________
outubro de 2020, e o plano de ação previsto foi executado. Contudo, em abril
Saldos em 31 de dezembro de 2021
9.433
48.750
416.699
114.481
589.363 de 2021, assinamos o primeiro termo aditivo ao TAC 06/2017, que prorrogou
________
________________
__________________
_______________
________
________
________
________
________
__________
_______________
________
(*) Atualização das debêntures considera juros de R$ 709 e ajuste a valor justo oriundo do hedge de valor justo no montante de (R$ 6.645).
seu prazo de vigência até abril de 2022, alterou a ação prevista do projeto
socioambiental e oficializou o atendimento e a conclusão das demais ações
14.2. Informações e condições contratuais:
Os custos incorridos com a Promulti, apresentados no quadro anterior,
Caixa Econômica Federal - CEF - Os valores captados na modalidade referem-se a atividades de consultoria estratégica e assessoramento na previstas pela Ciclus. O montante total do compromisso ambiental assinado
“capital de giro” referem-se a recursos contratados com a Caixa Econômica comunicação com clientes e órgãos de controle dos municípios em que em abril de 2021 foi de R$ 600, que já estava previsto no TAC anterior e
Federal (CEF) para suprir o fluxo de caixa operacional da Companhia. As a Ciclus tem contratos de prestação de serviços. (*) A Companhia possui anteriormente provisionado. A Administração acredita que essa provisão
é suficiente para cobrir eventuais perdas com processos administrativos e
condições contratuais dessas operações são demonstradas a seguir:
contratos de arrendamento com essas partes relacionadas. Os valores judiciais, e suas movimentações dos exercícios findos em 31 de dezembro de
Linha de
Prazo
apresentados no quadro acima se referem a amortização do ativo de direito 2021 e 2020 estão demonstradas a seguir:
crédito
Data de de vencide uso relacionados aos contratos de arrendamento. b) Transações com
TrabaAmbienInstituição
Moeda ________
aprovada _________
aporte ________
mento _____________
Juros Anuais partes relacionadas - resultado financeiro
___________
______
lhistas ______
Cíveis _______
tais ______
Total
______
CEF - FGTS
R$
338.470 24/09/2013 12,5 anos
TR + 8,10%
31/12/2021 _________
31/12/2020 Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.991
_________
1.143
3.755
6.889
CEF - Bird (*)
US$
68.897 25/09/2013 12,5 anos LIBOR + 2,90% Ribeira
(18.982)
(5.744) Constituição/Reverão
220 ______
54 _______
(1.214) ______
(940)
______
(*) A Companhia busca na negociação do contrato de empréstimo junto à JSP
(4.885)
(359) Saldos em 31 de dezembro de 2019 2.211
1.197
2.541
5.949
CEF a adição de spread fixo para compensar a diferença de base entre a taxa Simpar
(898) Constituição/Reversão
_________- _________
(19) ______
2.353 _______
(1.602) ______
732
______
de juros anterior (Libor) e a taxa de juros alternativa.
Total
(23.867) _________
(7.001) Saldos em 31 de dezembro de 2020 2.192
_________
_________
_________
3.550 _______
939 ______
6.681
Banco Industrial e Daycoval
______
______ ______
______
_______
______
Os valores captados são na modalidade de “capital de giro”. As condições 16. PASSIVOS DE ARRENDAMENTO
Constituição/Reversão
(954) ______
(3.550) _______
(789) ______
(5.293)
______
A Companhia arrenda, substancialmente, imóveis e equipamentos utilizados
contratuais dessas operações estão demonstradas a seguir:
1.238 ______
150 ______
1.388
______
______- _______
_______
______
nas atividades operacionais das ETRs. A vigência dos contratos de imóveis Saldos em 31 de dezembro de 2021 ______
Linha de
Prazo
tem média equivalente a 96 meses (8 anos), enquanto a dos equipamentos 18.2. Processos possíveis - A Companhia tem ações de natureza cível.
crédito
Data de de venciInstituição
Moeda ________
aprovada _________
aporte ________
mento _____________
Juros Anuais é de 60 meses (5 anos). Esses contratos são anualmente corrigidos pelos tributária e trabalhista envolvendo riscos de perda classificados pela
___________ ______
índices acordados entre as partes (IGPM, entre outros) para que possam Administração e por seus consultores jurídicos como possível para as quais
Banco
Industrial - BIB
R$
20.000 28/09/2019 24 meses
10,60% refletir seus valores de mercado. Destacamos a seguir a movimentação dos não há provisão para contingências constituída. O valor de tais contingências
em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 7.512 (R$ 7.218 em 2020).
Daycoval
R$
20.000 05/02/2020 36 meses
4,91% + CDI ativos de direito de uso:
31/12/2021 _________
31/12/2020
Direito de uso
_________
____________
Debêntures: Os valores captados são na modalidade de “capital de giro”.
Tributárias
Custo:
As condições contratuais dessas operações estão demonstradas a seguir:
Receita Federal (a)
2.800
1.576
Em 31 de dezembro de 2019
6.537
Linha de
Prazo
Sefaz - Rio de Janeiro (b)
806
1.535
Adições/baixas
2.189
____________
crédito
Data de de venciMinistério Público - Itaguaí
127
96
8.726
Instituição
Moeda ________
aprovada _________
aporte ________
mento _____________
Juros Anuais Em 31 de dezembro de 2020
____________
___________
______
2.128
3.220
1 Cíveis (c) (d) e (e)
Pentágono S.A
R$
450.000 28/12/2021 109 meses IPCA + 6,6739% Adições/baixas
____________
1.004 _________
791
_________
As Debêntures são de emissão simples, não conversíveis em ações, e de Em 31 de dezembro de 2021
8.727 Trabalhistas (f)
____________
6.865 _________
7.218
_________
_________
espécie Quirografária. As mesmas possuem cláusulas de compromissos de Depreciação acumulada:
_________
manutenção de índices financeiros atrelados as demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2019
(843) A Companhia tem processos com probabilidade de perda possível.
da Simpar S.A. Em 31 de dezembro de 2021 os índices foram cumpridos.
Despesa de depreciação no exercício
(1.521) Os principais são destacados a seguir: (a) Receita Federal - Retificação de
____________
Nota Promissória - Ciclus Ambiental do Brasil S.A.
Em 31 de dezembro de 2020
(2.364) sua DCTF do período de dezembro de 2017 para retratar o reconhecimento
____________
Os valores captados são na modalidade de “capital de giro”. As condições Despesa de depreciação no exercício
(1.806) da perda no recebimento de créditos, o que diminuiu o valor da estimativa
____________
contratuais dessas operações estão demonstradas a seguir:
Em
31
de
dezembro
de
2021
(4.170) mensal de IRPJ e de CSLL a ser recolhido no referido período de apuração.
____________
Linha de
Prazo
Com a redução do valor dos tributos, o processamento da DCTF retificadora
Saldo
líquido:
crédito
Data de de vencifoi sobrestado em virtude da existência de “débitos em análise devido à
Em
31
de
dezembro
de
2019
5.694
Instituição
Moeda ________
aprovada _________
aporte ________
mento _____________
Juros Anuais
___________
______
provável inconsistência”. A Companhia, na sequência, esclareceu que a
Em
31
de
dezembro
de
2020
6.362
Bradesco
R$
100.000 27/12/2021 25 meses
CDI + 1,5%
retificação de sua DCTF e a redução do valor dos tributos em questão
Em
31
de
dezembro
de
2021
4.557
Em 27 de dezembro de 2021, através do contrato de Assunção de dívida a
decorre do reconhecimento da perda mencionada, o que levou à instauração
As
taxas
para
realização
da
mensuração
do
valor
presente
desses
contratos
Ciclus passou a figurar como emissora das notas promissórias comerciais,
de processo administrativo. A Receita Federal do Brasil indeferiu o
foram
apuradas
com
base
em
juros
livres
de
risco
observados
no
mercado
emitidas inicialmente pela CS Brasil Holding. Esta emissão constitui a primeira
processamento da retificação da DCTF, com a cobrança dos respectivos
brasileiro
que
variam
entre
7,24%
e
9,66%
aa.
As
informações
sobre
os
emissão de notas promissórias comerciais, em série única, da CICLUS.
débitos gerados, razão pela qual a Companhia apresentou impugnação para
passivos
de
arrendamentos
para
os
quais
a
Companhia
é
a
arrendatária
são
14.3. Garantias contratuais - O contrato de empréstimo firmado com a Caixa
suspender a exigibilidade da cobrança. Esse processo está sendo avaliado
apresentadas
a
seguir:
Econômica Federal prevê as garantias relacionadas a seguir: (a) Vinculação
pelo montante de R$ 792. Já foi apresentada manifestação de inconformidade
Descrição
Valores
de 100% da receita da Companhia oriunda do contrato de concessão e ____________________________________________________ _______ contra o despacho decisório proferido pela autoridade administrativa, por
5.907 meio do qual não foram homologadas as compensações declaradas via PER/
_______
dos direitos creditórios; (b) Penhor da totalidade das ações de emissão Passivo de arrendamento em 31/12/2019
_______
da Companhia, de titularidade do acionista e representativas de 100% do Amortização (principal + juros)
(1.872) DCOMPs nº 36679.73509.110815.1.3.04-7995, 42413.13218.200815.1.3.04capital social; (c) Emissão de uma nota promissória, pela Companhia, no Juros apropriados
533 5828, 27362.10425.260815.1.3.04-6980 e 09168.67174.040915.1.3.04valor de 100% do financiamento; e (d) Fiança fidejussória do acionista da Adições
2.188 6960. Já foi apresentado manifestação de inconformidade juntamente a RFB.
_______
Companhia, representando a totalidade do saldo devedor do financiamento Passivo de arrendamento em 31/12/2020
6.756 Esse processo está sendo avaliado pelo montante de R$ 709. (b) Sefaz _______
_______
concedido. 14.4. Cláusula restritiva (covenants): A Companhia tem
Rio de Janeiro - Auto de infração de cobrança de multa formal no montante de
Amortização
(principal
+
juros)
(2.188)
compromisso de manutenção de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
R$ 677, por suposta emissão incorreta de nota fiscal de venda. Julgamento da
Juros
apropriados
486
_______ impugnação convertida em diligência. A Companhia protocolou impugnação
(ICSD) superior a 1,30, além de outras obrigações administrativas referentes
5.054 às autuações. (c) Ambiental - Ação civil pública ajuizada sob alegação de
_______
ao empréstimo contratado junto a Caixa Econômica Federal (BIRD). Em 31 Passivo de arrendamento em 31/12/2021
_______
de dezembro de 2021, o ICSD apurado foi de 4,06 (1,96 em 2020), cumprindo Circulante
938 irregularidades ambientais no licenciamento, instalação e operação da ETR
a meta estipulada contratualmente, além das demais exigências contratuais. Não circulante
4.116 Jacarepaguá. Esse processo está sendo avaliado pelo montante de R$ 541.
_______
14.5. Composição das parcelas de longo prazo
Total
5.054 A empresa já efetuou manifestação e disponibilização de todos os documentos
_______
_______
Ano
Total
necessários. (d) Danos morais - Existem dois processos de igual teor em
_______
Os cronogramas de amortização estão demonstrados a seguir, por ano de face da Ciclus, 1ª ré, e da Comlurb, 2ª ré. Os autores alegam, em síntese,
2023
15.187 vencimento:
que a 1ª ré mantém instalação atrás do muro de sua residência, na qual
2024
128.309
Vencimentos
Valor
armazena e manipula lixo urbano. Aduzem que há um “odor insuportável que
2025
6.947 Descrição
das
parcelas
total
%
_____
_______ provém da ré, além da grande proliferação de insetos no imóvel, sem falar na
2031
415.990 ________________________ ________________
_______
Total do passivo circulante
Até Dezembro/2022
938
18,56 poluição sonora, posto que a empresa recebe caminhões de grande porte
566.433
_______
_______
2023
1.351
26,73 e manipula maquinários pesados que emitem um som extremamente alto,
14.6. Instrumentos financeiros derivativos - i. Swap de taxas de juros:
2024
1.018
20,14 todos os dias da semana, em qualquer horário (dia e noite), sem ao menos
A Companhia contratou swap de taxa de juros junto ao Banco BTG Pactual
2025
948
18,76 respeitar o horário da madrugada, domingos e feriados (...)”. Esse processo
S.A. com termos críticos que são similares ao item protegido como taxa de
2026
764
15,12 está sendo avaliado pelo montante de R$ 566. Todos os documentos foram
referência, datas de redefinição, datas de pagamento, vencimentos e valor
2027
35
0,69 entregues e a Companhia está aguardando o julgamento da apelação.
_____
_______
de referência. Os valores de referência (notional) dos contratos de swap de Total do passivo não circulante
4.116
81,44 (e) Ação Indenizatória - Dano moral e material - Processo referente ao
_____
_______
taxas de juros, em aberto em 31 de dezembro de 2021, correspondem a Total
5.054
100,00 acidente de trânsito fatal na BR 101, na altura do KM 393 em 07/2018.
_____
_______
_____
_______
R$ 450.000, e o seu valor justo corresponde a R$ 6.499. O objeto do hedge
Tem como rés a Ciclus e a JSL, sendo o caminhão de propriedade da JSL
de valor justo foi a diferença entre a taxa de juros das debêntures (IPCA + 17. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO a serviço da Ciclus. Esse processo está sendo avaliado pelo montante de
6.67% a.a.) e 119,95% do CDI. A seguir, sumarizamos os termos contratuais: 17.1. Conciliação da despesa do crédito do imposto de renda e da R$ 530 e aguarda julgamento do agravo de instrumento interposto pelas rés
Contrato
início _________
Data fim _______________
Ponta Ativa Ponta
Passiva contribuição social - A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de quanto à denunciação da lide. (f) Trabalhistas - Existem 21 processos de
________ Data
_________
____________
Swap
28/12/2021 15/03/2031 IPCA + 6.67% a.a.
119,95% CDI contribuição social pela alíquota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir: ex-funcionários e de funcionários de subcontratados para os quais a empresa
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
15. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
96.035
28.071 protocolou impugnação. A Administração, apoiada na posição de seus
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________ Lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL
Alíquota
nominal
34%
34% assessores jurídicos, estima que o risco de perda dos processos é possível e,
_________
_________
Partes relacionadas - contas a pagar
7.196
13.528
por esse motivo, não registrou qualquer provisão para eles.
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
às
Partes relacionadas - mútuo (i)
302.550 _________
194.669
_________
19. OUTRAS CONTAS A PAGAR
alíquotas
da
legislação
(32.652)
(9.544)
309.746
208.197
O montante R$ 2.000 refere-se a condicionante atreladas a LI Nº IN 048547,
Efeito
das
adições
(exclusões)
ao
lucro
contábil
Circulante
7.196
13.528
para recuperação do vazadouro do município de Itaguaí sem previsão de
Não circulante
302.550
194.669
conclusão com uma estimativa de R$ 2.000.
Provisão
para
custos
de
desativação
(3.437)
(3.812)
i. Os mútuos registrados no passivo não circulante, têm vencimentos para o
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
Despesas
indedutíveis
e
outras
exclusões
exercício de 2024.
Provisão para remediações
2.000 _________
5.833
_________
permanentes
400
317
_________ _________
15.1. Partes relacionadas - contas a pagar - A Companhia contrata serviços
2.000
5.833
_________
_________
_________
_________
(35.689) _________
(13.039)
_________
_________
de logística de sua parte relacionada JSL S/A, contrata locações de suas IRPJ e CSLL apurados
_________
3.833
partes relacionadas Movida e Vamos e contrata serviços de consultoria com Corrente
(19.971)
(5.301) Circulante
Não circulante
2.000 _________
2.000
_________
a parte relacionada Promulti Engenharia Infraestrutura e Meio Ambiente Diferidos
(15.718)
(7.738)
_________ _________
2.000
5.833
_________
_________
Ltda. (“Promulti”), todos em condições comerciais acordadas entre as partes. IRPJ e CSLL no resultado
_________
_________
(35.689) _________
(13.039)
_________
_________
_________
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos a pagar são os descritos abaixo:
20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
17.2.
Saldos
diferidos
ativo
não
circulante
O
imposto
de
renda
e
a
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________ contribuição social diferidos, classificados no ativo não circulante no montante 20.1. Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social
JSL S/A
7.093
10.258 de R$ 34.758 referem-se aos créditos sobre diferenças temporárias e subscrito e integralizado era de R$110.000, composto por 60.000.273 ações
Movida S/A
2
- prejuízos fiscais, conforme demonstrado a seguir:
ordinárias sem valor nominal, pertencentes de forma integral à CS Infra S.A.
Promulti Engenharia
101 _________
3.270
_________
Movimen- Em 29 de novembro de 2021, em assembleia, os acionistas da SIMPAR,
7.196
13.528
31/12/2021
tação aprovaram a incorporação da totalidade das ações de emissão da CS Infra
_________ 31/12/2020
_________ _________
S.A. pela SIMPAR. A CS Infra é uma empresa holding controladora de
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________ Prejuízos fiscais
69.079
94.702
(25.623) 100% da Ciclus Ambiental do Brasil S.A. A transação foi efetivada em 28 de
A vencer
7.194
10.258 Ajustes temporários
dezembro de 2021. Assim, a CS Infra tornou-se a controladora da Companhia.
Vencidos entre 31 e 60 dias
2 _________
3.270 Provisão para risco de crédito
_________
8.332
2.604
5.728 20.2. Reservas de lucros e distribuição de dividendos - A reserva legal é
7.196
13.528
_________
_________
1.570
1.570
- constituída em conformidade com a legislação societária na base de 5% do
_________ _________ Ajuste por desvalorização
849
219
630 lucro líquido do exercício, quando existir, até atingir 20% do capital social.
15.2. Partes relacionadas - mútuo - A Companhia captou com os seus Provisão fornecedores
65.143
47.035
18.108 O estatuto da Companhia prevê a distribuição de dividendos mínimos anuais
principais acionistas (JSP Holding e Ribeira Empreendimentos Imobiliários Depreciação societária
(44.631)
(3.337)
(41.294) obrigatórios de 25% sobre o lucro líquido, quando existir, conforme definido
Ltda.) recursos para equalizar seu capital de giro. Essas operações estão Receita não faturada
498
383
115 pela Lei das Sociedades por Ações. O lucro líquido, quando existir, após as
formalizadas em contratos de mútuo, com juros mensais equivalentes a Arrendamento
1.388 _________
5.284 _________
(3.896) deduções, reservas e provisões legais, bem como quaisquer outras que a
_________
200% do CDI para os da Ribeira e 175% do CDI (Certificado de Depósito Outras provisões
102.230
148.460
(46.230) Companhia julgar necessárias para sua segurança, terão a destinação que
Interbancário) para os da JSP Holding, ambos com data de vencimento Base para o IRPJ e CSLL diferidos
25.558
37.115
(11.557) for determinada por deliberação dos acionistas.
em dezembro de 2024. Todo o saldo de mútuo existente com Ribeira e Imposto de renda à alíquota de 25%
9.201 _________
13.361 _________
(4.160) 21. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
JSP foram transferidos para a Simpar em 28 de dezembro de 2021 devido Contribuição social à alíquota de 9% _________
a reestruturação do grupo. Posteriormente a transferência dos saldos, os
34.758 _________
50.476 _________
(15.718)
_________
31/12/2021
31/12/2020
_________ _________
_________
_________
_________
juros mensais equivalentes foram alterados para CDI + 2,80% a.a., conforme A Companhia efetuou o teste de recuperabilidade de seus ativos com base Receita de serviços prestados
332.152
257.803
demonstrado a seguir:
34.206
31.039
no valor de uso a partir dos fluxos de caixa descontados. O fluxo de caixa foi Receita de comercialização de biogás
Ribeira _______
Simpar _______
JSP _______
Total calculado considerando: o contrato de comercialização de biogás, a estimativa Receita de créditos de carbono
_______
769 _________
49
_________
Saldo em 31 de dezembro de 2019 68.114
48.925
- 117.039 de mercado e o histórico de crescimento da Companhia, índice de inflação,
367.127 _________
288.891
_________
_________
_________
Captações líquidas
109.125 (49.641)
13.193 72.677 a perspectiva da Administração para custos e despesas administrativas para
Juros
5.628
887
161
6.676 os próximos anos. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia concluiu os Apresentamos a seguir a conciliação entre as receitas brutas e a receita
Pagamento de IRRF
(1.764)
(182)
(74) (2.020) estudos de recuperabilidade dos saldos dos impostos de renda e contribuição líquida apresentada nas demonstrações de resultado do período:
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
IOF
286 _______
11 _______- _______
297 social sobre o lucro diferido e concluiu em manter os saldos contabilizados.
_______
385.271
299.032
Saldo em 31 de dezembro de 2020 181.389
13.280 194.669 Esses estudos contaram com auxílio de especialistas. As expectativas de Receita de serviços prestados
47.116
42.753
Captações líquidas
23.755
64.600 88.355 geração de lucros tributáveis nos próximos exercícios e a realização está Receita de comercialização de biogás
Receita de créditos de carbono
769 _________
49
_________
Juros
18.551
4.171 22.722 demonstrada no cronograma abaixo:
433.156 _________
341.834
Pagamento de IRRF
(3.566)
(775) (4.341)
_________
31/12/2021
_________
_________
___________________________________________
IOF
431
714
1.145
(-) ISS sobre faturamento
(19.264)
(14.951)
Até
De 1 a
De 2 a
De 3 a
Transferência entre as partes
(220.560)
302.550 _______
(81.990) ______________ _______
(9.423)
(8.551)
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
Total (-) ICMS sobre faturamento
_____
______
______
______
______
Saldo em 31 de dezembro de 2021 _______
302.550 _______
302.550 Valores totais líquidos 9.118
_______- _______
_______
_______- _______
_______
(30.681)
(24.190)
11.035
11.812
2.793
34.758 (-) Cofins sobre faturamento
(6.661) _________
(5.251)
_________
Conforme Ata de Assembleia Geral datada em 27 de dezembro de 2021, Os prejuízos fiscais não prescrevem. Em 31 de dezembro de 2021, foram (-) PIS/PASEP sobre faturamento
367.127 _________
288.891
foi deliberada ratificação da transferência, pela CS Brasil Holding e Locação contabilizados o IRPJ e a CSLL diferidos para a totalidade dos prejuízos
_________
_________
_________
S.A., de todos e quaisquer direitos e obrigações por ela assumidos no âmbito fiscais acumulados.
A Companhia tem contrato de concessão com a Comlurb, com a natureza
das Notas Promissórias Comerciais, para a Companhia, em decorrência de 18. PROVISÃO PARA RISCOS E DEMANDAS JUDICIAIS
de destinação final do resíduo gerado no município do RJ. Esse contrato
sucessão legal, nos termos do “Instrumento Particular de cessão e Assunção 18.1. Perdas prováveis e depósitos judiciais: A Companhia é parte em representa atualmente 84% do faturamento total. A Companhia destina os
de Dívida e Outras Avenças” celebrado em 27 de dezembro de 2021 entre as ações judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das resíduos de outras prefeituras e indústrias, atividade que representa 5% do
partes (“Contrato de Assunção de Dívida”), de modo que (a) a Ciclus passará operações, envolvendo questões trabalhistas e cíveis. Com base na opinião seu faturamento. Com a disposição final do resíduo, a Companhia obtém
a figurar como emissora das Notas Promissórias Comerciais; e (b) a Emissão de seus consultores jurídicos, a Companhia realiza análise das demandas receitas acessórias com a comercialização de biogás e créditos de carbono
constituirá a 1ª (primeira) emissão de notas promissórias comerciais, em judiciais pendentes e, constitui provisão em montante considerado suficiente gerados no aterro, representando 11% do faturamento total.
série única, da Companhia. A transferência das Notas promissórias estão para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso, para aquelas com 22. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
divulgadas na Nota 14.2. 15.3. Remuneração pessoal-chave - O pessoal- expectativa de perda provável. A Companhia mantinha em 31 de dezembro
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
chave da Administração inclui os diretores. Em 31 de dezembro de 2021, de 2021 provisão para contingências decorrentes de litígios cíveis com Fretes e combustível
(98.915)
(96.268)
a remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da Administração foi de possibilidade de perda provável no montante de R$ 1.388 (R$ 6.681 em Depreciações e amortizações(iii)
(31.306)
(28.198)
R$ 956 (R$ 1.384 em 2020). O valor pago ao pessoal-chave da Administração 2020), conforme demonstrado a seguir:
Despesas socioambientais (i)
(36.589)
(27.779)
31/12/2021
31/12/2020
contempla os pagamentos à diretora-presidente, pagos através da empresa
_________ _________ Despesas com pessoal
(16.468)
(15.038)
Promulti. 15.4. Transações entre partes relacionadas com efeito Cíveis
3.550 Consultorias, assessorias, segurança e aluguéis
no resultado - a) Transações com partes relacionadas - resultado Ambientais
150
939 de equipamentos (ii)
(16.708)
(16.380)
operacional - No quadro a seguir apresentamos os resultados nas rubricas Trabalhistas
1.238 _________
2.192 Aluguel imobiliário
_________
(4.374)
(5.049)
de receitas, custos e despesas operacionais para os períodos findos em Saldo em 31 de dezembro de 2021
1.388 _________
6.681 Manutenção
_________
(667)
(926)
_________
_________
31 de dezembro de 2021 e 2020 com as seguintes partes relacionadas:
(1.037)
(684)
Adicionalmente, a Companhia possui depósitos judiciais correlacionados Peças e acessórios
31/12/2021
31/12/2020
_________ _________ às contingências trabalhistas. Os depósitos judiciais foram efetuados de Impostos, taxas e contribuições
(839)
(297)
JSL S.A - Custo com transporte do resíduo
(72.951)
(85.399) acordo com as requisições judiciais a fim de possibilitar que a Companhia Outros
(445) _________
(875)
_________
Movida S. A. (*)
(315)
(307) ingresse ou continue com as ações legais. Eles estão classificados no ativo
(207.348) _________
(191.494)
_________
_________
_________
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e
não circulante até a decisão judicial dos resgates destes pelo reclamante, ou
Equipamentos S.A. (*)
(189)
(248) pela Companhia em caso de desfecho favorável a ela. Em 31 de dezembro de i. As despesas socioambientais referem-se a insumos (produtos químicos)
utilizados no tratamento de chorume e a despesas com serviços prestados
Promulti Engenharia Infraestrutura e
2021, os depósitos judiciais da Companhia totalizavam R$ 525 (R$ 461 em pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto no tratamento externo do
Meio Ambiente Ltda.
(2.459)
(3.781)
_________ _________ 2020). Trabalhistas: A provisão para demandas trabalhistas foi constituída chorume. ii. Inclui saldos de aluguéis de geradores, máquinas e equipamentos
Total
(75.914) _________
(89.735) para cobrir os riscos de perda oriundos de ações judiciais que reclamam utilizados nas operações. Não foram classificadas como arrendamentos
_________
_________
_________
A Promulti Engenharia Infraestrutura e Meio Ambiente Ltda. é uma empresa indenizações por horas extras, adicional de periculosidade, de insalubridade operacionais por terem contratos de curto prazo ou de baixo valor, conforme
de consultoria especializada no setor de resíduos sólidos, tendo participado e acidentes de trabalho. Cíveis: A provisão para demandas cíveis está mencionado na nota 3.8. iii. O saldo de depreciação e amortizações estão
de diversos outros projetos do setor no Brasil. A diretora-presidente da Ciclus relacionada a pedidos indenizatórios por reclamações por descumprimentos líquidos dos créditos de PIS e Cofins de R$ 1.245 em 31 de dezembro de
contratuais , cuja decisão foi desfavorável à Companhia. A variação refere-se 2021 (R$ 2.071 em 31 de dezembro de 2020).
Ambiental possui quotas de participação societária na Promulti.
continua...
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CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 10.319.900/0001-50
Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Despesas financeiras
31/12/2021 _________
31/12/2020
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
_________
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________ Juros pagos ou provisionados
60.346
15.032
(42.721)
(38.804) Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia
Consultorias e assessorias
(6.349)
(11.228) Variação cambial passiva (a)
(11.975)
(29.144) Quantidade média ponderada de ações ordinárias
Despesas com pessoal (i)
(4.022)
(2.491) Despesas bancárias
60.000.273
60.000.273
(40)
(75) emitidas (menos ações em tesouraria)
_________ _________
Despesas com seguro patrimonial, civil e garantia
(913)
(725) Juros de arrendamento
(468)
(497) Resultado básico por ação R$
1,01 _________
0,25
_________
_________
_________
Impostos, taxas e contribuições
(409)
(885) Juros de desmontagem (Nota 13)
(7.109)
(5.575) 28. EVENTOS SUBSEQUENTES
Comunicação e remessas
(44)
(133) Despesas com debêntures
(742)
- 28.1. Autorização para emissão de debêntures - A Companhia tem projeto
Aluguel e manutenção
(136)
(30) Resultado na apuração do Swap, líquido
146
- aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para emissão de
Despesas com viagens
(12)
(34) Outras (b)
(2.288) _________
(1.646) mais uma debênture incentivada no valor de R$ 100 milhões, aprovado em
_________
Depreciações e amortizações
(59)
(83)
(65.197) _________
(75.741) 31/05/2021 pela portaria. A Companhia aguarda a liberação das debêntures
_________
Perda em operações de crédito (ii)
(5.728)
1.602 Resultado financeiro líquido
(47.061) _________
(55.387) de segunda série no montante de R$ 100 milhões, são de emissão simples,
_________
_________
_________
Outras
(1.188)
(383)
_________ _________
(a)
A
variação
cambial
é
oriunda
dos
valores
captados
em
USD
da Caixa não conversíveis em ações, de espécie quirografária, e na modalidade de
(18.860) _________
(14.390)
_________
_________
_________
Econômica Federal (Bird) para suprir o fluxo de caixa operacional da capital de giro. 28.2. Processo Nº 40/101.164/2020 no TCM - O Tribunal de
(i) Até dezembro de 2020 parte da diretoria recebia sua remuneração através Companhia. (b) A variação da conta é devido a baixa para desconto de NDs Contas do Município do Rio de Janeiro, por unanimidade de seu Plenário,
da pessoa jurídica Promulti. A partir de fevereiro de 2021, a sua remuneração JSL e o amento do IOF sobre o principal dos mútuos.
decidiu em 23 de fevereiro de 2022 pela improcedência dos embargos de
está sendo via pró-labore. Demais variações referem-se a novas contratações 26. COBERTURA DE SEGUROS
declaração opostos, mantendo-se válida, na sua totalidade, a decisão anterior
e dissídio. (ii) Refere-se substancialmente a constituição de provisão para Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia mantém seguro de proferida pela Corte de Contas, em 01 de dezembro do ano de 2021, na sua
perda esperada de créditos no valor de R$5.728 (R$460 em 2020) conforme responsabilidade civil junto à XL Seguros do Brasil S.A. As premissas de 44ª Sessão Ordinária. Desta forma, cabe à COMLURB, na pessoa de seu
Nota 6.3.
riscos, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das Ilmo. Presidente, sob pena de incorrer nas sanções previstas no inciso IV
24. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
demonstrações financeiras e, consequentemente, não foram examinadas por do artigo 3º da Lei nº 3.714/2003, o cumprimento imediato da integralidade
31/12/2021
da decisão proferida, nos autos do Processo nº 40/100.347/2021, pelo
_________ 31/12/2020
_________ auditores independentes.
Outras receitas líquidas (i)
2.177 _________
451
Importância assegurada Plenário da Egrégia Corte de Contas do Município do Rio de Janeiro, na
_________
_____________________
2.177 _________
451
31/12/2021 _________
31/12/2020 44ª Sessão Plenária ocorrida em 01º de dezembro de 2021, incorporando
_________
_________
_________
_________
Patrimonial
95.626
85.099 à contraprestação mensal da Concessionária os valores devidos aprovados.
(i) Receita com recuperação de créditos de impostos e reversões de provisões.
Responsabilidade
civil
80.784
80.784 28.3. Efeitos da Guerra entre Rússia e Ucrânia - A Companhia prevê um
25. RESULTADO FINANCEIRO
aumento nos custos e insumos aplicados em suas operações, em especial,
Seguro
Garantia
70.051
204.991
_________
_________
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________
pelo aumento pelo preço internacional do petróleo. A administração já iniciou
246.461
370.874
_________ _________
_________ o processo de negociação dos preços com os principais fornecedores e
Receitas financeiras
_________
Variação cambial ativa (a)
7.545
11.786 27. RESULTADO POR AÇÃO
prestadores de serviços, com intuito de minimizar os impactos.
Receita de juros
9.279
7.654 a) Básico - O resultado básico por ação é calculado mediante a divisão do
Diretora:
Rendimentos de aplicações financeiras
1.265
620 lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média
Adriana Vilela Montenegro Felipetto - CPF 004.706.887-69
Descontos obtidos
47 _________
294 ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as
_________
18.136 _________
20.354 ações ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como ações em
Gerente contábil:
_________
_________
_________
tesouraria.
Fabiana da Silva Anacleto - Contadora - CRC-RJ 111.572/O-0
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aos Diretores e Acionistas
depósito de resíduos no aterro sanitário, bem como na determinação da taxa contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório
Ciclus Ambiental do Brasil S.A.
de juros com a qual os futuros pagamentos devem ser descontados a valor financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
Opinião
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários
presente.
Examinamos as demonstrações financeiras da Ciclus Ambiental do Brasil Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Atualizamos nosso entendimento da política contábil definida pela Companhia relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado e dos controles internos relativos à mensuração do passivo de encerramento Na elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria é responsável pela
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o do aterro sanitário.
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, Nossos procedimentos de auditoria incluíram ainda as seguintes etapas: quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. (i) análise das premissas e estimativas utilizadas, incluindo o custo base operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam da provisão para encerramento do aterro sanitário e taxa de desconto; (ii) financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Companhia ou cessar
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e avaliação, com o auxílio dos nossos especialistas em finanças corporativas, suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
financeira da Ciclus Ambiental do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2021, o das premissas utilizadas no cálculo da taxa de desconto, além da revisão encerramento das operações.
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício do modelo das projeções utilizado nas estimativas; (iii) avaliação, com Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil o auxílio dos nossos especialistas em sustentabilidade, das principais responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo premissas utilizadas na preparação das estimativas do valor do passivo para demonstrações financeiras.
International Accounting Standards Board (IASB).
encerramento; e (iv) conferência matemática dos cálculos das estimativas e Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
Base para opinião
financeiras
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e confronto com as informações contábeis e planilhas gerenciais.
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com Adicionalmente, avaliamos a competência dos especialistas internos e Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades externos utilizados pela diretoria para elaborar as premissas e mensurar do financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos referido passivo.
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios Por fim, avaliamos a divulgação das principais informações relacionadas ao auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e passivo de encerramento do aterro nas notas explicativas.
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e Os resultados de nossos procedimentos demonstram que os julgamentos e com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. premissas utilizados são razoáveis e as divulgações consistentes com dados as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada e informações obtidos ao longo de nossos trabalhos.
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
Depreciação de ativos vinculados ao aterro sanitário (Notas 3.5 e 9)
para fundamentar nossa opinião.
A Companhia possui ativo imobilizado em serviço (R$ 264.224 mil, líquido de perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
Principais Assuntos de Auditoria
depreciação acumulada) referente às unidades do sistema de drenagem do base nas referidas demonstrações financeiras.
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em
aterro sanitário (denominadas “células”). A Companhia atualiza as estimativas Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
utilizadas para calcular a taxa de depreciação do aterro ao menos anualmente, e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações
ou mais frequentemente se houver novos fatos significativos.
financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre
A depreciação das células é calculada com base na relação entre as unidades • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos
de resíduos depositados em comparação à capacidade total estimada do financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
uma opinião separada sobre esses assuntos.
aterro sanitário e essa relação é aplicada sobre o custo depreciável das executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
Porque é um PAA
células. O custo depreciável compreende (i) o custo do ativo já incorrido obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
Contas a receber (Notas 1.2, 6 (i), 6.2 e 28.2)
e capitalizado; (ii) a projeção dos gastos capitalizáveis requeridos para nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
Em 21 de agosto de 2003, a Companhia assinou contrato com a Companhia desenvolvimento do aterro sanitário até a sua capacidade total estimada; e fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
Municipal de Limpeza Urbana (“Comlurb”) para implantação e operação do (iii) menos o valor residual do ativo, suportado pela perspectiva de geração de o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
tratamento para resíduos sólidos urbanos do município do Rio de Janeiro. Em biogás durante determinado prazo após o encerramento do aterro.
representações falsas intencionais.
29 de outubro de 2020, a Companhia assinou termo aditivo do contrato com Em decorrência da complexidade e da subjetividade das premissas utilizadas • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
a Comlurb estendendo o prazo do contrato para abril de 2036 e aumentando na determinação da taxa de depreciação, e em função da relevância dos ativos para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
o pagamento fixo mensal por causa do reequilíbrio econômico-financeiro e relacionados às células, consideramos esse um dos principais assuntos de mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
reajuste inflacionário contratual.
controles internos da Companhia.
auditoria.
Após publicação do referido termo aditivo no Diário Oficial do Município do
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
Rio de Janeiro em 9 de novembro de 2020, o Tribunal de Contas do Município Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria.
do Rio de Janeiro iniciou análise do aditivo contratual determinando a Atualizamos nosso entendimento e avaliação do ambiente de controles • Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de
suspensão dos pagamentos do montante do reequilíbrio até que seja internos relacionados ao processo de depreciação do ativo imobilizado de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
concluída a verificação. Além desses valores relacionados ao reequilíbrio do célula.
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
contrato, a Companhia tem faturas anteriores ao aditivo contratual, também Nossa abordagem também incluiu os seguintes procedimentos: (i) enten- levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
em atraso. Em 31 de dezembro de 2021, as contas a receber da Comlurb dimento do processo da Companhia para avaliar e atualizar as premissas
totalizam R$ 228.134 mil e incluem valores a faturar, parcelas relacionadas ao significativas usadas na apuração da taxa de depreciação do aterro sanitário operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
pelo método da unidade depositada; (ii) obtenção dos laudos dos especialistas devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
recente aumento contratual e saldos anteriores ao último aditivo.
A Companhia divulgou na Nota 6(i) que o processo de revisão dos termos foi externos da diretoria que determinaram a capacidade total estimada de divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
avaliado e aprovado pela Comlurb. Também divulgou a sua própria avaliação depósito de resíduos no aterro sanitário; (iii) avaliação da competência, opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
sobre a razão do não recebimento das parcelas do reajuste contratual, bem qualificação e objetividade dos especialistas externos da diretoria envolvidos fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
com a razão do não recebimento das parcelas vencidas não relacionadas ao na preparação do modelo; (iv) recálculo de depreciação considerando o relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a
aditivo contratual. A Diretoria entende que tais montantes são recuperáveis e, método de unidade depositada; (v) avaliação da composição da projeção dos não mais se manter em continuidade operacional.
portanto, não reconheceu qualquer provisão para perdas destes recebíveis. gastos capitalizáveis requeridos para desenvolvimento do aterro sanitário • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
Esse tema foi considerado um dos principais assuntos de auditoria em função até a sua capacidade total estimada, por meio de entendimento, análise financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
da relevância dos saldos a receber da Comlurb, incluindo valores decorrentes de razoabilidade e inspeção de documentos de suporte; (vi) teste do valor representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
do reequilíbrio econômico-financeiro e do reajuste inflacionário, bem como residual do ativo por meio de recálculo; e (vii) avaliação da confiabilidade das compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
em decorrência dos julgamentos relevantes e das incertezas inerentes à informações utilizadas nos cálculos da depreciação.
avaliação sobre a realização desses ativos.
Adicionalmente, avaliamos a competência dos especialistas externos outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
utilizados pela diretoria para elaborar determinadas premissas utilizadas e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências
Aspectos relevantes da nossa resposta de auditoria envolveram os seguintes no cálculo da depreciação, como: (i) capacidade estimada total do aterro significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido
principais procedimentos:
sanitário; (ii) vida útil do aterro sanitário; e (iii) estimativa de geração de biogás. identificadas durante nossos trabalhos.
(i) Nós nos reunimos com a diretoria da Companhia para discutir e obter o Por fim, realizamos leitura das divulgações efetuadas nas demonstrações Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração
entendimento das circunstâncias;
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os
financeiras.
(ii) Obtivemos e discutimos com a diretoria e seus assessores o entendimento Consideramos que os critérios e premissas adotados pela diretoria para requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
sobre a expectativa de realização das contas a receber com a Comlurb;
mensurar a depreciação são razoáveis e consistentes com as informações e relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
(iii) Efetuamos procedimento de confirmação do saldo das contas a receber os documentos apresentados.
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
com terceiros;
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
Outros assuntos
(iv) Efetuamos leitura do contrato assinado entre a Companhia e a Comlurb, Demonstração do Valor Adicionado
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais
incluindo os termos aditivos assinados;
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício
A
Demonstração
do
Valor
Adicionado
(DVA)
referente
ao
exercício
fi
ndo
em
(v) Inspecionamos as documentações suporte que formaram a base para o
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
31
de
dezembro
de
2021,
elaborada
sob
a
responsabilidade
da
diretoria
da
reconhecimento contábil da receita de prestação de serviços;
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
Companhia
e
apresentada
como
informação
suplementar
para
fi
ns
de
IFRS,
(vi) Procedemos à leitura das divulgações apresentadas em notas explicativas.
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando,
Como resultado dos trabalhos realizados, consideramos que as divulgações foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
efetuadas e a mensuração do saldo das contas a receber são consistentes auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas
de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com
com as evidências de auditoria obtidas.
de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
Passivo de custo de encerramento do aterro sanitário (Notas 3.9.3 e 13) as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e benefícios da comunicação para o interesse público.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresenta passivo no montante se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
de R$ 105.024 mil, relacionado aos custos futuros de encerramento da Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”.
Rio de janeiro, 30 de março de 2022
Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente
estrutura desenvolvida no aterro sanitário.
Os custos futuros de encerramento do aterro sanitário referem-se à obrigação elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
PricewaterhouseCoopers
para remediação ambiental, tratamento do chorume e monitoramento nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações
Auditores Independentes Ltda.
ambiental por um período de 25 anos após o encerramento do aterro sanitário. financeiras tomadas em conjunto.
CRC 2SP000160/O-5
Consideramos esse um dos principais assuntos de auditoria, uma vez que o Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações
passivo é estimado com base em premissas e estimativas determinadas pela financeiras
Carlos Eduardo Guaraná Mendonça
diretoria, as quais apresentam complexidade no cálculo do valor dos custos A diretoria da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
Contador CRC 1SP196994/O-2
futuros de encerramento que serão incorridos com o fim das atividades de apresentação das demonstrações financeiras ide acordo com as práticas
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SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO
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Estudantes da UnB lançam satélite de 10 cm ao espaço

U

ma parceria educacional e radioamadora
a
caminho do espaço nesta
sexta-feira. É a missão AlfaCrux, que em parceria com
a empresa norte-americana
SpaceX lança um nanossatélite de comunicação desenvolvido por estudantes
universitários.
O projeto é fruto de pesquisas de alunos de engenharia e professores da Universidade de Brasília (UnB)
e tem o objetivo de testar
e demonstrar na órbita do
planeta Terra experimentos

de comunicação via satélite.
Além da UnB, a missão
envolve o financiamento
da FAP-DF, Fundação de
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), com
participação da Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos
(Finatec) e o apoio institucional da Agência Espacial
Brasileira (AEB).
De acordo com a diretora substituta da Diretoria
de Gestão de Portfólio da
Agência Espacial Brasileira,
Fernanda Lins, o CubeSat
de 1U (10cmx10cmx10cm)

pode trazer novas soluções
de enlaces nas faixas de frequências de rádio amador.
“A solução é importante
para realidades como a do
país, com um território muito extenso e que possui áreas
remotas nas quais ainda não
há uma infraestrutura sofisticada de comunicação. Além
disso, é uma solução de baixo
custo, tanto de desenvolvimento quanto de lançamento
e operação’’, explicou.
Segundo os pesquisadores, os dados coletados estarão disponíveis via internet
e podem ser utilizados para

pesquisas sobre a comunicação de radioamadores,
comunidade, inclusive, que
deve auxiliar o Laboratório
de Simulação e Controle de
Sistemas Aeroespaciais da
UnB no monitoramento do
CubeSat.
Para a diretora da AEB,
além dos resultados científicos que são aguardados, a
parceria entre o ambiente
universitário e a empresa
espacial é uma grande oportunidade de capacitação de
estudantes em todo o ciclo
de desenvolvimento de uma
missão espacial.

Segundo a empresa, a
Trasporter-4 é a quarta
missão dedicada a levar ao
espaço pequenos satélites
como o Alfacrux.

A missão foi batizada em
referência à estrela Alpha
Crucis, a mais brilhante da
constelação Cruzeiro do Sul
(Crux).

Garis suspendem greve por causa das chuvas

E

m greve desde segunda-feira, os garis do Rio de Janeiro decidiram suspender a
paralisação temporariamente, devido aos estragos provocados pelas fortes chuvas
que caíram na cidade no
fim da noite de ontem. O
presidente do Sindicato dos
Empregados de Empresas
de Asseio e Conservação
do Rio de Janeiro (Siemaco-Rio), Manoel Meireles,
comunicou a categoria por
áudio que a greve está suspensa até 0h desta segunda-feira.
“Atenção companheiros
da Comlurb – Companhia
Municipal de Limpeza Urbana – que estamos em greve. Vamos suspender a greve até 0h de segunda-feira
por causa da chuva que está
caindo no Rio de Janeiro,
vamos ajudar a população”,
diz Meireles no áudio distribuído aos trabalhadores.
Segundo o sindicato, o
movimento será retomado
na segunda-feira “caso a prefeitura não apresente uma
solução satisfatória para os
empregados da companhia”.

As fortes chuvas começaram na noite de ontem
e o município entrou em
estágio de atenção às 22h,
avançando para estágio de
alerta às 23h15, devido ao
registro de chuva acima de
60 mm em 1h nas estações
Guaratiba (128,4 mm), Jardim Botânico (67,6 mm)
e Alto da Boa Vista (65,8
mm). O estágio de atenção
foi retomado à 1h30, com
a ausência de previsão de
chuva para as horas seguintes, e está em estágio de
mobilização desde 6h15,
com a redução do acumulado de chuvas.
De acordo com o Centro
de Operações da Prefeitura, houve queda de árvores
no Flamengo, na Tijuca, no
Engenho Novo e em Santo
Cristo, além de um deslizamento de pedra no Alto da
Boa vista. Bolsões de água
se formaram em 57 locais,
em todas as regiões da cidade, mas as ocorrências já
foram finalizadas.
Os maiores acumulados
de chuva em 15 minutos
foram registrados em Guaratiba (39,4mm entre 22h30

e 22h45), no Alto da Boa
Vista (33,2mm entre 22h45
e 23h) e na Barra/Barrinha (31,0mm entre 23h e
23h15). Em uma hora, os
maiores acumulados foram
em Guaratiba (125,6mm
entre 23h e 23h15), Grota Funda (85,2mm entre
23h15 e 23h30) e no Jardim
Botânico (75,2mm entre
23h e 23h15). O registro de
Guaratiba corresponde ao
maior acumulado em uma
hora de toda a série histórica do Alerta Rio, iniciada
em 1997.
O Alerta Rio informa
que o Radar do Sumaré detecta núcleos de chuva sobre a Zona Sul, com chuva
fraca a moderada, e núcleos
de chuva intensos atuam
sobre o oceano, mas não se
deslocam para a cidade.
Após a audiência de conciliação na Justiça do Trabalho ocorrida na quarta-feira, a categoria decidiu,
em assembleia realizada ontem, recusar a proposta da
Companhia Municipal de
Limpeza Urbana do Rio de
Janeiro (Comlurb) e manter
a greve.

Confiança dos empresários
cresceu 0,7 ponto em março

O

Índice de Confiança Empresarial (ICE), calculado pela
Fundação Getulio Vargas
(FGV), avançou 0,7 ponto de fevereiro para março deste ano e atingiu 91,8
pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. Essa foi a primeira alta do indicador, desde novembro do ano passado.
O ICE consolida os índices de confiança de empresários brasileiros dos
quatro setores econômicos analisados
pela FGV: indústria, construção, comércio e serviço.
A alta foi puxada pelo Índice de Situação Atual Empresarial, que mede a
confiança no presente. Esse índice subiu 4 pontos, chegando a 92,1 pontos.
Por outro lado, o Índice de Expectativas, que mede a percepção dos empresários sobre o futuro, recuou 0,9 ponto
e atingiu 92,4 pontos.
Dos quatro setores, apenas serviços
avançou em março, ao subir 3 pontos e

chegar a 92,2 pontos. A indústria teve a
maior queda (-1,7 ponto), mas continua
sendo o setor com maior confiança (95
pontos).
Os outros setores com queda na confiança foram comércio, que recuou 0,2
ponto e continuou na pior posição com
86,8 pontos, e construção, que cedeu
0,8 ponto e chegou a 92,9 pontos.
Segundo o pesquisador da FGV,
Aloisio Campelo Jr., boa parte da alta
da confiança no mês é explicada pela
melhora dos números da pandemia e
seus efeitos nas vendas do comércio e
serviços.
Ele ressalta, no entanto, que a queda
das expectativas lança dúvidas sobre a
continuidade da recuperação nos próximos meses diante de um cenário de
incerteza com relação ao impacto da
invasão russa à Ucrânia na economia
mundial e ao efeito esperado das altas
de juros sobre a demanda interna.

A proposta garantia cerca de 10% de reajuste salarial ao longo deste ano;
3% no tíquete alimentação; 20% retroativo a janeiro de 2022 de Adicional de Insalubridade para
Agentes de Preparo de
Alimentos (APAs) nas escolas municipais; a conclusão do Plano de Carreira,
Cargos e Salários (PCCS),
com efeito retroativo a janeiro de 2022; a compensação dos dias parados; e
Participação nos Lucros e
Resultados (PLR).
Para o Sindicato dos Empregados de Empresas de
Asseio e Conservação do
Rio de Janeiro (Siemaco-Rio), a proposta representava uma conquista e a
greve deveria ter sido encerrada.
“No entanto, os presentes na assembleia decidiram
recusar o que havíamos
conseguido e prosseguir
com a greve. A posição do
Tribunal, com a proposta recusada, é levar nossas
reivindicações a dissídio na
Justiça. O Sindicato seguirá a decisão da assembleia,

dando todo o suporte ao
movimento”, informou a
entidade em nota.
A Comlurb destacou
que a greve foi considerada ilegal, com nova liminar
expedida ontem pela juíza
Edith Tourinho, mantendo
a multa diária de R$ 200 mil
contra o sindicato. A companhia mantém o plano de
contingência.
“Entre as ações que fazem parte deste plano estão a mudança no ponto
de saída dos caminhões e
dos garis, a otimização dos
roteiros de coleta, o uso
de escolta para proteger os
trabalhadores e o patrimônio público com o apoio
da Guarda Municipal (GM)
e Polícia Militar (PM), e a
contratação de mão de obra
temporária terceirizada”.
O lixo que se acumula
em ruas da cidade do Rio
de Janeiro dificulta o escoamento da água das chuvas e
causa problemas ambientais
e transtornos para a população. O problema é apontado por Miguel Alvarenga
Fernández y Fernández,
presidente da Associação

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção
Rio de Janeiro (Abes-Rio).
Ele explica ser importante a ação integrada de todos
os serviços ligados ao saneamento urbano – água, esgoto, coleta e destinação do
lixo – para que as infraestruturas funcionem de modo adequado. Assim, uma
falha em um dos serviços,
como ocorreu agora com a
coleta de lixo, acarreta problemas em outros.
As consequências não
são apenas alagamentos,
provocados pelo acúmulo
de lixo nas bocas dos bueiros. Ocorre, também, a poluição de corpos hídricos
e lagoas por resíduos não
biodegradáveis, que demoraram muito tempo para se
decompor, e aumenta o risco de doenças infecciosas,
inclusive pela proliferação
de agentes transmissores,
como o mosquito da dengue e chikungunya.
“Portanto, uma paralisação como ocorre agora com
a Comlurb, tem alto custo
para a sociedade”, conclui
Fernández.

