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PARA SEMPRE LYGIA
FAGUNDES TELLES

TRAMPOLIM PARA
O LEGISLATIVO

45 DEPUTADOS
MUDAM DE PARTIDO

Como ela falava, ‘me leia, se
é poeta, não me deixe morrer’.
Por Paulo Alonso, página 2

Ocupantes de cargos saem e seguem
com máquina administrativa.
Por Bayard Boiteux, página 3

PL, do governador, fica com a
maior bancada da Alerj. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

ONU suspende
Rússia; acordo
com Ucrânia
mais distante

IR: pobres pagam mais e ricos
pagam menos a cada ano

Desemprego
é a principal
causa da
inadimplência

A Assembleia Geral da ONU
adotou uma resolução que permite que a Assembleia suspenda
a participação da Federação Russa
no Conselho de Direitos Humanos da ONU, com sede em Genebra. O projeto obteve 93 votos
“sim” e 24 votos “não” da Assembleia Geral de 193 membros; 58
países se abstiveram, entre eles o
Brasil; 18 países não participaram
da votação. Entre os que votaram
contra, está a China.
Também nesta quinta-feira,
o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov,
disse que o projeto de acordo
apresentado pela Ucrânia no dia
anterior demonstrou uma mudança nas posições de negociação de Kiev.
Segundo o ministro, o documento anterior afirmava claramente que as garantias de
segurança da Ucrânia não se
aplicariam à Crimeia e Sebastopol, mas esse princípio estava
ausente no projeto revisado. Lavrov acrescentou que Moscou,
no entanto, continuará o processo de negociação para promover
seu acordo, que inclua as principais demandas do país.
Página 6

Classe alta deixou de pagar mais de R$ 650 bi em tributos

O desemprego (60%) ainda é a
principal causa da inadimplência
no comércio, seguido pela queda da
renda (15,5%), descontrole de gastos (10,5%), costume de emprestar
o nome a terceiro (10%), e furto ou
extravio de documento (4%).
As conclusões estão na pesquisa Perfil do Inadimplente do Clube de Diretores Lojistas do Rio de
Janeiro (CDL-Rio), que ouviu 400
consumidores que procuraram os
postos do Serviço Central de Proteção ao Crédito da entidade para
regularizar o nome.
Dos entrevistados 52% são homens, 22,2% trabalhavam no comércio, 36,1% têm entre 21 e 40
anos, 44,4% têm renda familiar de
R$ 450 e R$ 2,1 mil, 72,2% tiveram o nome incluído no cadastro por dívida junto ao comércio,
58,3% pela compra de roupas e
calçados, 25% pretendem quitar
o débito usando recursos do próprio salário, 30% estão otimistas
em relação à melhoria da sua situação financeira em 2022 e 33%
pretendem fazer novas compras
assim que quitarem seus débitos.
Segundo o presidente do CDL-Rio e do Sindicato dos Lojistas do
Comércio do Município do Rio
de Janeiro (Sindilojas-Rio), Aldo
Gonçalves, os principais instrumentos de pagamento que levaram
os consumidores à lista do Serviço
Central de Proteção ao Crédito foram o cartão de crédito (65%), carnês de crediário (25%) e cheques
pré-datados (10%). “O comércio
é o setor que mais sofre principalmente as lojas que vendem com
prazos mais longos”, explica.

Rio poderá
usar gás
nacional para
fertilizantes
O Projeto de Lei (PL)
5.686/2022 estabelece o plano estadual de fertilizantes e a política
especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes no
Rio de Janeiro.
De autoria do presidente da
Assembleia Legislativa (Alerj),
André Ceciliano (PT), o projeto,
apresentado na semana passada,
foi elaborado para melhor aproveitamento do gás natural nacional, especialmente da Bacia de
Santos, e também diante das demandas elevadas de importação
de fertilizantes (superiores a 80%)
pelo Brasil, especialmente os nitrogenados.
“O texto colocará o Estado
do Rio de Janeiro à frente nessas
questões, especialmente em regiões com grande potencial e com
acesso ferroviário já existente”,
analisa o ex-secretário fluminense
de Energia Wagner Victer.

O

sistema tributário regressivo no Brasil faz
com que os pobres paguem mais e os ricos paguem menos Imposto de Renda que no ano
anterior. O presidente Jair Bolsonaro entrou no último ano de governo sem cumprir a promessa de
campanha feita em 2018, de elevar
a isenção a quem ganha até cinco
salários mínimos. Mais de 15 milhões entrariam nesta isenção caso
a tabela tivesse sido atualizada.
A defasagem acumulada na
tabela do IR desde 1996 já é de
130%. A última revisão aconteceu

em abril de 2015, no segundo governo de Dilma Rousseff. O congelamento da tabela ou a correção
insuficiente faz com que a cada
ano pessoas com rendas mais baixas passem a pagar imposto.
Estudo do Instituto Justiça Fiscal sobre a evolução da riqueza
analisou dados entre 2007 a 2018
mostrando que as classes muito ricas deixaram de pagar mais de R$
650 bilhões em tributos por conta da regressividade das alíquotas
do Imposto de Renda das pessoas
físicas sobre os ganhos das altas
rendas.

Neste período, os contribuintes
com rendas acima de 30 salários
mínimos passaram a pagar cada
vez menos imposto, ano a ano,
ao contrário daqueles com rendas
mais baixas, que pagaram mais a
cada ano.
Os que ganhavam até R$ 5
mil por mês tiveram suas alíquotas efetivas aumentadas enquanto
aqueles que ganhavam mais de 80
salários mínimos tiveram redução
dessas alíquotas – que resultam da
divisão entre o valor total do imposto pago e o valor total do rendimento dos contribuintes.
Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Alta dos juros ameaça recessão nos EUA

O

s Estados Unidos entrarão em recessão em
2023, após o Federal Reserve (Fed) dos EUA aumentar as
taxas de juros diante do aumento
da inflação, diz um relatório divulgado nesta terça-feira pelos economistas David Folkerts-Landau e
Peter Hooper, do Deutsche Bank,
citado pela Bloomberg e pela RT.
“Espera-se que a economia dos
EUA sofra um grande impacto
com mais apertos do Fed no final
do próximo ano e início de 2024”,
disseram especialistas da instituição financeira alemã, que preveem que o banco central dos EUA
aumentará as taxas em 0,5 ponto
percentual nas próximas três reuniões e, em meados de 2023, ultrapassará 3,5%.
Economistas preveem que até o
verão de 2023, as ações do mercado de ações dos EUA cairão 20%,

e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos do Governo dos
EUA subirá para 3,3% naquele
ano. De acordo com a previsão da
financeira, o desemprego nos Estados Unidos subirá para 4,9% em
2024. Até o mês passado, a taxa de
desemprego era de 3,6%.
De acordo com uma pesquisa
da CNBC e da Acorns Invest in
You realizada pela Momentive em
23 e 24 de março, quase 81% dos
norte-americanos adultos indicaram acreditar que a economia dos
EUA pode passar por uma recessão ainda em 2022.
A última recessão norte-americana ocorreu em 2020, quando
a pandemia de coronavírus levou
a paralisações em massa e demissões nos Estados Unidos. Desde
então, no entanto, a economia dos
EUA fez uma recuperação surpreendente.

Enquanto isso, a Rússia, fortemente atingida por sanções
econômicas, vê sua moeda, o
rublo, recuperar o valor que
tinha antes do conflito com a
Ucrânia, atingindo 76 rublos
em relação ao dólar e 82 em
relação ao euro nesta quinta-feira. O rublo caíra para mínimos históricos. Em 7 de março,
a moeda russa estava cotada a
150 rublos por dólar.
A moeda russa recebeu impulso depois que o presidente Vladimir Putin anunciou em março que
“países hostis” que impuseram
sanções contra Moscou agora devem pagar pelo gás natural russo
apenas em rublos. A demanda
recebeu uma resposta negativa
da UE; no entanto, a Hungria e
a Eslováquia afirmaram estar dispostas a aceitar a nova forma de
pagamento.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,7422
R$ 5,9100
R$ 5,1731
R$ 0,7473
R$ 288,90

ÍNDICES
IGP-M

2,94% (março)
1,83% (fevereiro)

IPCA-E
RJ (março)
SP (março)
Selic
Hot Money

1,11%
0,71%
11,75%
0,63% a.m.
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Do baú de
lembranças

Para sempre Lygia Fagundes Telles

Por Paulo Metri

studei no Colégio de São Bento do
Rio de Janeiro, no qual tinha de,
anualmente, ler oito obras literárias,
que iam de Machado de Assis, Jorge Amado, Guimarães Rosa, Cecilia Meireles, Clarice
Lispector, Rachel de Queiróz, João Cabral,
Lima Barreto, Castro Alves, Manuel Bandeira, Ariano Suassuna, Euclides da Cunha e
Graciliano Ramos, passando por Ernest Hemingway, Mark Twain, Victor Hugo, Proust,
Sartre e Andre Malraux, dentre outros.
Ali, tomava gosto pela cultura, educação,
literatura, escrita e o jornalismo. E foi lá
também, nesse estabelecimento educacional,
fundado em 1858, que comecei a conhecer
a obra da fantástica e genial Lygia Fagundes
Telles, morta, em São Paulo, de causas naturais, aos 98 anos, no último fim de semana.
Apesar da sua idade avançada e sabedor
de que todos partiremos um dia, fiquei, confesso, bastante impactado pelo falecimento
da escritora, uma vez que tinha por ela uma
grande afinidade e profunda admiração. Comecei a pensar nas suas obras, várias das
quais preciosas, das vezes em que nos encontramos em lançamentos de livros ou em
eventos e vieram lembranças daquela paulistana e que, com seu jeito tão cândido e especial, encantava a todos os que tiveram o
privilégio de conhecê-la.
Os veículos de comunicação de todo o
país anunciaram, com grande destaque, a
morte de Lygia, com extensas reportagens,
depoimentos de intelectuais, confrades das
Academia Brasileira de Letras, da Academia
Paulista de Letras, da Academia de Ciências de Lisboa, e admiradores da sua obra.
Ao mesmo tempo, lembrei-me de uma das
maravilhosas frases de Lygia e, ao recordá-la, pelo teor da própria frase, acabei ficando um pouco menos entristecido. Afinal, ela
própria, do alto da sua sabedoria, cunhou:
“Quando a morte olhar nos meus olhos e
disser ‘vamos’, eu digo ‘estou pronta, fiz o
que eu pude’.” Ou seja, Lygia anos atrás já se
sentia preparada para partir.
Ela foi, sem qualquer dúvida, ao lado de Rachel de Queiróz, a mais notável personalidade
da literatura brasileira, patriota e democrata e
já era uma lenda em vida. Permanecerá, pelo
seu brilho, no Panteão das glórias universais e
por ter sido gigantesca e exuberante, sua obra
continuará a ser revisitada, enquanto houver
leitor no mundo. Fui procurar na minha biblioteca os livros de Lygia, alguns autografados. E estou começando a relê-los. Sempre
muito bom poder revisitar obras, como as
escritas por Lygia. São eternas, como ela será
nos corações e mentes de todos os que apreciam um verdadeiro talento literário.
A paixão de Lygia por escrever foi incentivada por grandes outros nomes, amigos de
toda a sua vida: Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo. Mas também com esses
dois gigantes, ela não poderia ter tomado um
outro rumo em sua vida, a não ser externar
sua inteligência brilhante a favor da literatura.
Lygia dizia: “Ouço duzentas e noventa e
nove vezes o mesmo disco, lembro poesias,
dou piruetas, sonho, invento, abro todos os
portões e quando vejo a alegria está instalada
em mim”. E essa mesma alegria contagiante,

P

assei a década de 90 ouvindo
o mantra que “os países deveriam utilizar suas ‘vantagens
comparativas’ para impulsionar seus
desenvolvimentos”. O pré-sal é uma
vantagem comparativa descomunal,
que poucos países do mundo têm.
Contudo, agentes do Imperialismo
atuantes no nosso país vêm trabalhando, desde a sua descoberta, para a
sociedade brasileira não ser a beneficiária. Assim, pedimos ajuda a todos heróis e mártires mundiais do petróleo:
– Ken Saro-Wiwa, sua luta na Nigéria, que causou sua morte precoce,
não será nunca esquecida.
– Mohammed Mossadegh, seu nacionalismo, que o levou ao exílio do
Irã, germinou em gerações posteriores.
– General Júlio Caetano Horta
Barbosa e demais visionários do movimento o “Petróleo é nosso”, cujas
defesas da sociedade brasileira têm
sido, infelizmente, esquecidas desde a
fatídica década de 90 e com grande intensidade na atualidade, ajudem-nos.
– Saddam Hussein e Muammar Kadafi, as rebeldias das suas propostas
de pagamento pela compra dos seus
petróleos poder ser em outra moeda,
que não em dólares, foram consideradas pelo Império inadmissíveis. Hoje
começam a ser compreendidas e aceitas pela sociedade mundial.
– Getúlio Vargas deu sua vida para
que os brasileiros pudessem usufruir
de seu petróleo. Espero que ainda saia
vitorioso da sua saga.
– Enrico Mattei, que lutou pela empresa petrolífera da sua Itália e sofreu
desastre aéreo suspeito, sirva de exemplo para novas lideranças mundiais.
– Hugo Chávez, que soube transferir o destino do excedente econômico
do petróleo dos antigos governantes e
das multinacionais para o povo carente venezuelano, inspire-nos.
– Grupos de geólogos liderados
por Farmam Salmanov e Guilherme
Estrella, em diferentes países e distintas épocas, comprovaram a grandeza
de seus países, através de grandes descobertas de petróleo. Que técnicos e
cientistas continuem revelando e desenvolvendo nossas riquezas.
Assim, poderia cansar o leitor com
exemplos de heróis e mártires da área
do petróleo no mundo. No entanto,
de nada adiantará tais inspirações e
exemplos, se políticos neoliberais e
entreguistas (traidores da Pátria) continuarem nomeando seus iguais para
cargos chaves.
Será que a desvantagem comparativa da nossa elite aniquila a vantagem
comparativa dos nossos recursos naturais?
Paulo Metri é engenheiro.

Por Paulo Alonso
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Lygia passava em suas conversas, prosas e resenhas, sempre de forma esperançosa e otimista. Afinal, para ela, “a distância mais curta
entre dois pontos pode ser a linha reta, mas
é nos caminhos curvos que se encontram as
melhores coisas”. Essa é uma frase retirada
da obra Ciranda de Pedra, escrita em 1954.
Na realidade, Lygia invadiu o meu coração,
quando ainda era aluno do colégio beneditino e eu deveria ter à época uns 15 anos. Foi
quando li o livro As meninas. E essa invasão,
boa, por sinal, nunca mais saiu dele. Com poesia, dizia que “a beleza não está nem na luz
da manhã nem na sombra da noite, está no
crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza”.
A grande dama da literatura brasileira, que
teve seus livros publicados em diversos países, como Portugal, França, Estados Unidos,
Alemanha, Itália, Holanda, Suécia e Espanha
e obras adaptadas para TV, teatro e cinema,
retratou a vida de gerações de homens e mulheres. Foi uma das mais notáveis personalidades da nossa literatura, além de patriota,
democrata e feminista. É considerada uma
das grandes referências no pós-modernismo,
tendo escrito obras que abordam temas diversos, como a morte, o amor, o medo e a
loucura, além da fantasia.
Seu primeiro livro de contos, Porões e sobrados,
foi publicado em 1938. Ela estava com apenas
15 anos. “Confesso que não sei, até hoje não sei
por que de repente, sem alterar a voz, comecei
a falar com tamanha fúria que não consegui segurar as palavras que vieram com a força de um
vômito.” E suas falas que não foram seguradas
por décadas e foram vomitadas com força para
o papel dão ao leitor o sabor e o encantamento
de tudo o que escreveu.
A consagração de Lygia veio em 2001,
quando recebeu o Prêmio Camões, que lhe
foi entregue em 2005, durante a VIII Cúpula
Luso-brasileira, realizada na cidade do Porto,
Portugal. Em 2016 e aos 92 anos de idade,
Lygia Fagundes Telles tornou-se a primeira
mulher brasileira a ser indicada para receber
o prêmio Nobel de Literatura. Lygia recebeu
vários outros prêmios ao longo da carreira,
tais como o Jabuti (1966, 1974 e 2001) e o
Guimarães Rosa (1972). Foi também uma
das autoras do manifesto dos intelectuais
contra a censura. Para ela, era difícil “separar
a ficção da invenção, a fantasia da memória.
Não há uma linha separando o que você viu
do que você sonhou. A imaginação ocupa o
espaço da memória”.
A obra de Lygia Fagundes Telles apresenta um universo marcadamente feminino, embora comprometida em documentar a difícil
condição de vida de uma sociedade frágil nos
centros urbanos, uma literatura engajada,
destinada a documentar a história trágica do
país, como se lê em As Meninas.
Por sua vasta produção literária é considerada uma das maiores romancista e contistas
da literatura brasileira. É uma das mais destacadas representantes do Movimento Pós-Modernista no Brasil.
A estreia oficial de Lygia Fagundes Telles
na literatura ocorreu em 1944, com o volume
de contos Praia Viva. Em 1947, casou-se com
um de seus professores, o jurista Goffredo
Telles Júnior, com quem teve um filho.
Lygia seguiu com a contínua produção de
contos e romances, dentre eles, Ciranda de Pe-
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dra (1954), no qual relata a história de um casal
que se separa e a caçula vai morar com a mãe,
onde vive os dramas ocultos de uma jovem
de pais separados. A obra foi posteriormente
adaptada para uma novela na TV Globo.
Em 1958, Lygia publicou o livro de contos História do Desencontro, que recebeu o Prêmio Artur Azevedo, do Instituto Nacional
do Livro. Em 1960, separou-se do marido.
Em 1963, casou-se com o ensaísta e crítico
de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Nesse
mesmo ano, publicou seu segundo romance,
Verão no Aquário, que recebeu o Prêmio Jabuti.
Junto com Paulo Emílio, escreveu o roteiro para o filme Capitu (1967), baseado na
obra Dom Casmurro, de Machado de Assis,
uma encomenda de Paulo César Saraceni,
que recebeu o Prêmio Candango de Melhor
Roteiro Cinematográfico.
A década de 70 foi um período da consagração para Lygia. O livro de contos Antes do
Baile Verde (1970) recebeu o Prêmio Internacional de Escritoras, na França.
O livro As Meninas, publicado em 1973,
que se tornaria um dos seus mais importantes romances, recebeu o Prêmio Jabuti, em
1974, e foi adaptado para o cinema, em 1975,
dirigido por Emiliano Ribeiro. A obra traça
um paralelo entre a vida de três pessoas que
agitaram a juventude em um período conturbado da história do Brasil.
A obra Seminário dos Ratos (1977) recebeu
o Prêmio PEN Clube do Brasil. A Disciplina
do Amor (1980) recebeu o Prêmio Jabuti e o
Prêmio da Associação Paulista dos Críticos
de Arte. O romance As Horas Nuas (1989)
recebeu o Prêmio Pedro Nava de Melhor Livro do Ano.
Ainda estudante, Lygia se graduou em Direito, pela Universidade de São Paulo e pela
Escola Superior de Educação Física na mesma universidade, colaborava com os jornais
Arcádia e A Balança, ambos vinculados à Academia de Letras da faculdade. Nessa época,
frequentava os encontros de literatura com
Mário de Andrade e Oswald de Andrade.
Lygia foi a terceira mulher a ingressar na
Academia Brasileira de Letras, em 1985.
Além dela, tornaram-se imortais Rachel de
Queiroz (1977), Dinah Silveira de Queiroz
(1980), Nélida Piñon (1989), Zélia Gattai
(2001), Ana Maria Machado (2003), Cleonice
Berardinelli (2009), Rosiska Darcy de Oliveira (2013) e, mais recentemente, Fernanda
Montenegro (2022).
Lygia foi procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, cargo que
exerceu até a aposentadoria, e presidente da
Cinemateca Brasileira, fundada por Paulo
Emílio Sales Gomes.
Parafraseando a própria Lygia Fagundes
Telles, “já que é preciso aceitar a vida, que seja
então corajosamente”. Aceitemos, pois, a passagem dessa fenomenal escritora, com coragem, uma vez que sabemos que sua obra está
imortalizada e seu raro talento marcado na
história literária e nos corações de todos aqueles que leem, leram e lerão seus livros. E como
dizia Guimarães Ramos, “nós não morremos,
nós nos encantamos”. E como Lygia falava
“me leia, se é poeta, não me deixe morrer”.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor
da Universidade Santa Úrsula.
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Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Aéreas vão explicar aumento
nos despachos de bagagens
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Trampolim para
o Legislativo

O

Executivo é hoje o grande trampolim para o Legislativo. Os ocupantes que se desincompatibilizaram
criam currais eleitorais por onde passaram, inclusive
fazendo seus sucessores, que colocam a máquina administrativa à disposição de suas candidaturas. A Justiça
Eleitoral deveria atentar para tal fato, impugnando alguns.
Precisamos de uma legislação mais rígida que não permita
tal atentado à Democracia.

Descoberta gastronômica
O Barra Shopping tem agora um novo conceito de
tortas salgadas e doces. Trata-se do Grife dos Bolos. Os
deliciosos quitutes de frango, bacalhau e camarão são
elaborados com massa de grão-de-bico e sem glúten, por
exemplo. Um café coado com um cerimonial faz a diferença. Colaboradores nota 10.

Multa fora da realidade
Com preços exorbitantes, a Gol resolveu que as multas
para mudanças nos bilhetes podem chegar a 80% do valor
da tarifa. Fora o programa Smiles, que a cada dia que
passa aumenta a quantidade de milhas para emissão de
passagens aéreas.

Cocco Barçante em Portugal
O artista plástico Cocco Barçante, que dirige o único
museu de artesanato do Estado do RJ, em Petrópolis,
promove em Lisboa, com um grupo de artesãos, de 01 a
31 de julho, a exposição Nós e o electrico-o Electrico e nós. A
curadoria é de Lucimar Cunha.

Novo superintendente
Voltaire Varão, com grande experiência no Vale do
Café, formado em Turismo, com pós-graduação em Ecoturismo, é o novo superintendente do Instituto Preservale.

Série musical enaltece
vozes de mulheres negras
Com direção de Gustavo Gasparini, estreia no Teatro
Prudential, dia 19 de maio, um espetáculo musical em
formato de série. O elenco com Analu Pimenta, Ester
Freitas, Vanessa Brown, entre outras, vai homenagear Alcione, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Tati Quebra
Barraco, Sandra de Sá, para citar algumas...

Veto da Cultura Nacional
O presidente Bolsonaro vetou o PLP 73/2021(projeto
de lei complementar) que previa a destinação de R$ 3,86
bilhões, para o setor cultural de estados e municípios, em
função dos efeitos da pandemia de Covid-19. Conhecida
como Lei Paulo Gustavo, o dinheiro sairia do superavit
financeiro do Fundo Nacional de Cultura. Enquanto isso,
o Ministerio da Defesa repassa recursos... O Congresso
pode derrubar o veto.

Frase da semana
“O deboche que o filho de Bolsonaro faz não é um
deboche apenas com Miriam Leitão, torturada gestante
durante a ditadura militar. Ele debocha do Brasil, de nossas instituições e da incapacidade que temos de educar
sobre a ditadura e punir quem a exalta”. Ex-deputada
Manuela D’Avila.

Itens que compõem o valor da taxa preocupam o Procon

A

s companhias aéreas Azul, Gol e Latam terão que explicar o aumento aplicado
no despacho de bagagens.
Elas terão prazo até o próximo dia 12 para responder
a notificação pelo Procon
de São Paulo, que quer
explicação dos itens que
compõem o valor da taxa
de despacho de bagagem e
quais deles serão cobrados
do consumidor. Esses itens
deverão ser discriminados
individualmente.
O Procon também pede
informações sobre a relação de custo administrativo
e custo de transporte que
vão sofrer a aplicação do
aumento. Procurada pela
Agência Brasil, a Azul informou que, quando receber a notificação do Procon, “prestará os devidos
esclarecimentos”. Já a Latam e a Gol ainda não se
pronunciaram sobre a noti-

ficação do órgão de defesa
do consumidor.
Aumento
As três companhias reajustaram os valores do
transporte de bagagem para os voos domésticos e
internacionais. Na Gol, as
novas tarifas entraram em
vigor na última terça-feira
(5). Na Latam, o reajuste está em vigor desde o dia 14
de março. Na Azul, o novo
valor está em vigor há um
mês.
Para despachar uma bagagem em voo da Gol, o
passageiro terá que desembolsar pelo menos R$ 95.
Segundo a empresa, o aumento se deve “ao atual cenário de aumento de custos
na aviação comercial, e ainda como forma de adequação aos valores praticados
pelo mercado”. Na Azul, a
tarifa passou de R$ 80 para

R$ 90 em voos domésticos.
Já na Latam, o valor mínimo passou a ser R$ 75.
As maiores companhias
aéreas do país, Gol, Azul e
Latam, aumentaram o preço do transporte das bagagens despachadas. A companhia Gol, nos voos que
não oferecem o despacho
gratuito das malas, passou,
desde o último dia 5, a cobrar preços que variam de
R$ 95 (1ª bagagem) a R$
250 (3ª a 5ª), nos voos domésticos; e de R$ 199 a R$
650, nos voos internacionais. Os preços anteriores
eram, respectivamente, de
R$ 80 a R$ 250, e de R$
100 a R$ 650.
“A Gol afirma que o reajuste nos valores para o despacho de bagagens se deve
ao atual cenário de aumento
de custos na aviação comercial, e ainda como forma
de adequação aos valores
praticados pelo mercado”,

destacou a companhia em
nota.
A Latam elevou o preço
para o despacho de bagagens
no último dia 14, mas apenas
para os voos nacionais. O
valor mínimo passou de R$
65 para R$ 75, e o valor máximo continuou em R$160.
Segundo a Latam, a guerra
na Ucrânia impactou diretamente o preço do petróleo e,
consequentemente, o preço
do querosene da aviação, e
nos custos da empresa. “Esse
cenário também impacta em
aumento de preços das passagens e serviços adicionais
da ordem de 25% a 30%”.
A empresa Azul elevou,
em 7 de março, o preço da
primeira bagagem: o valor
mínimo passou de R$ 80,00
para R$ 90,00 em trechos
domésticos. O preço máximo continua em R$ 250.
Nos trechos internacionais,
não houve alteração dos
preços.

MPEs reponderam por 67% dos novos empregos

O

s pequenos negócios
foram
responsáveis por
220.066 novos postos de
trabalho no segundo mês
de 2022, chegando a cerca
de 67% do volume total,
que inclui empreendimentos de todos os portes. Levantamento feito pelo Sebrae, com base em dados
do novo Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), mostra que
as micro e pequenas empresas (MPEs) apresentaram
saldo positivo de geração de
empregos em fevereiro.
Segundo a pesquisa divulgada nesta quinta-feira, os
pequenos negócios foram
responsáveis por 220.066

novos postos de trabalho
no segundo mês de 2022,
chegando a cerca de 67%
do volume total, que inclui
empreendimentos de todos
os portes.
O setor de serviços foi o
que mais contratou entre os
micro e pequenos empreendimentos, somando 134.024
novos empregos. Na sequência, a construção civil registrou a abertura de 31.517
novos postos de trabalho.
Entre as regiões brasileiras, as MPEs do CentroOeste foram as que obtiveram o melhor desempenho,
abrindo 27 mil novos empregos a cada mil já existentes. A Região Norte vem em
seguida, com 20 mil con-

tratações. Já a Região Sul
fechou o mês com 17 mil
contratações. O Sudeste e o
Nordeste, respectivamente,
garantiram 14 mil e 12 mil
novos postos de trabalho.
Segundo o Sebrae, no
acumulado de 2022, as
MPEs criaram 304.525 novas vagas, o que equivale a
63,5% de todo o volume de
empregos gerados este ano.
Apesar do desempenho no
mês, o Caged aponta que,
no acumulado dos dois primeiros meses de 2021, os
micro e pequenos negócios
detinham 82,1% do volume
de novas vagas. O resultado
caiu em 2022, quando as
MPEs registraram um índice de 68,7% no volume de

novas vagas.
Já de acordo com a Pesquisa de Tendências no
setor de RH em 2022, realizada numa parceria entre a Catho, marketplace
de tecnologia que conecta
empresas e candidatos de
forma gratuita, e a Reconnect Happiness At Work,
empresa brasileira especializada em felicidade no trabalho, a área operacional é
a que mais deve contratar
em 2022. Segundo o levantamento que mostrou as
principais tendências de RH
para o ano, oportunidades
em Vendas e Tecnologia
também devem concentrar
o maior número de oportunidades no período.

Site para vender imóveis penhorados de devedores

P

ara aumentar a efetividade da cobrança fiscal, combater
a sonegação e aumentar a
arrecadação, bens de devedores da União, que foram
penhorados em execuções
fiscais ou oferecidos em
acordos administrativos, serão colocados à venda pelo
governo federal em uma
plataforma única na internet, batizada de Comprei.
Segundo o Ministério da
Economia, o projeto foi regulamentado por meio de
portaria publicada nesta
quinta-feira no Diário Oficial
da União, que entra em vigor

no dia 2 de maio. A plataforma será gerida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), o órgão
jurídico do governo federal
que atua em execuções fiscais
de interesse da União.
Nesta primeira fase, apenas bens imóveis serão colocados à venda na plataforma. Existem 8.430 imóveis
no acervo da PGFN que
poderão ser vendidos, sendo 223 deles com valor
superior a R$ 30 milhões.
Numa segunda fase, a plataforma deve disponibilizar
negócios envolvendo outros tipos de bens, como

veículos, aeronaves, embarcações e obras de arte.
Pelas regras da nova plataforma, os devedores terão prioridade em negócios
para equalização da dívida,
antes de os bens serem direcionados à venda. Segundo
a PGFN, isso é para garantir a integridade patrimonial
do devedor. Porém, se não
houver solução, aí sim os
bens serão oferecidos diretamente na plataforma. Os
anúncios serão feitos por
corretores ou leiloeiros credenciados pelo poder público.
As ofertas poderão ser

divulgadas em meios de
comunicação, como sites
especializados e mídias sociais. Qualquer pessoa interessada pode oferecer uma
proposta de compra dos
bens anunciados, inclusive com parcelamento. As
ofertas já trarão um preço
sugerido para os imóveis à
venda, mas o interessado
pode fazer contraproposta.
Se litígios judiciais travarem
o negócio, o governo restitui o valor pago ao comprador. Para acessar a plataforma basta fazer cadastro no
Gov.br, o portal de autenticação do governo federal.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta. CNPJ Nº 00.743.065/0001-27. NIRE: 33300161899
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Edital de Convocação.
Ficam convocados os senhores acionistas da Litel Participações S.A. a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em
29/04/2022, às 10h, de forma exclusivamente virtual via plataforma Teams,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia Geral
Ordinária – (“AGO”): 1.1) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício findo em 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores
independentes; 1.2) Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em
31/12/2021; 1.3) Eleição de membro para compor o Conselho de Administração e nomeação do Presidente; II – Em Assembleia Geral Extraordinária –
(“AGE”):1.4) Fixação da remuneração anual global dos administradores para
o exercício social de 2022; e, 1.5) Reforma do estatuto social: alteração do
endereço da sede da companhia (art.3º) e sua consolidação. RJ, 06/04/2022.
Carlos Eduardo rEiCh dE sampaio - dirEtor dE rElaçõEs Com invEstidorEs
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Janela partidária: 45
deputados estaduais
mudaram de partido
Resumindo a história: fechada a janela partidária, período para livre troca de partido sem perda do mandato,
apenas 25 dos 70 deputados estaduais permaneceram nas
legendas que os elegeu em 2018. O PL tornou-se a maior
bancada da Alerj, com 13 deputados.

PSL tem 2ª maior bancada
O PSL, que elegeu 13 parlamentares, se fundiu com o
DEM para criar a União Brasil. A nova legenda conta agora
com 11 representantes. Novo e PSDB viram seus eleitos se
debandarem e agora não têm representação na Alerj. MDB,
PDT e PV agora são nanicos, com um representante apenas cada.

Sucessão entra em pauta
A nova composição da Alerj
trouxe de volta à
cena o ex-secretário estadual de
Governo Rodrigo Bacellar. Agora filiado ao PL,
ele já é apontado
como o favorito para suceder
André Ceciliano
(PT) no comando da Alerj na
próxima legislaReprodução/Facebook
tura. Ceciliano é
pré-candidato ao
Senado e deve deixar a presidência da Alerj no final do ano.

Indefinição na disputa
por uma vaga no TCE
O troca-troca de partidos pode influenciar também na
disputa pela vaga do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Aloysio Neves, que se aposentou. Dos três
nomes na disputa, Rosenverg Reis agora é o único representante do MDB; Marcio Pacheco não está mais na maior
bancada da Casa; e Val Ceasa ficou como único deputado do Patriota. Os três dependem agora de articulações
com colegas de outras legendas para a votação que decidirá
quem vai ficar com a cadeira de Neves.

Municípios com tratamento
especial às indústrias
Mais 16 municípios de diferentes regiões do Rio de Janeiro foram incluídos na legislação estadual que concede tratamento tributário especial às indústrias. A Lei 9633/2022,
proposta pelos deputados André Ceciliano (PT) e Anderson Alexandre (SDD), foi sancionada pelo governador
Cláudio Castro (PL). Araruama, Cachoeiras de Macacu,
Casimiro de Abreu, Rio Bonito, Barra do Piraí, Itaboraí,
Japeri, Macaé, Magé, Nova Friburgo, Paracambi, Petrópolis, Pinheiral, Queimados, Seropédica e Teresópolis foram
beneficiados.

Assine o jornal

Monitor Mercantil
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Estudo vê ilegalidade da Cedae e
omissão da agência reguladora

P

ara o Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB), ilegalidades foram cometidas
pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do
Rio de Janeiro (Cedae), ao
violar o princípio da prestação de serviço de forma
minimamente adequada, e
pela Agência Reguladora de
Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de
Janeiro (Agenersa), que se
omitiu de fiscalizar se o serviço estava sendo oferecido
à população com eficiência
e segurança.
Em sessão desta quarta-feira, o plenário do IAB
aprovou o parecer do relator Eric Santos Andrade, da
Comissão de Direito Administrativo, que criticou a
qualidade da água destinada
ao consumo da população.
“Nos últimos anos, foram crescentes as constatações acerca da péssima
qualidade da prestação de
serviços pela Cedae, comprometendo o combate à
proliferação de bactérias e
doenças, como também às

concentrações de produtos
químicos acima do aceitável”, afirmou o relator.
Para a adoção das medidas que forem cabíveis,
o IAB encaminhará cópias
do parecer à Comissão de
Direito Constitucional da
OAB-RJ, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj), ao Tribunal de Contas do Estado do
Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ), à Agenersa e ao
governador do Rio, Cláudio
Castro.
A respeito da omissão da
Agenersa, Eric Santos Andrade informou que, embora tenha sido aberto contra
a Cedae um processo administrativo no dia 8 de janeiro de 2020, não houve por
parte da agência reguladora
a tomada de medidas que
resultassem na punição e
na resolução do problema.
O relator comentou a longa
trajetória do problema:
“Não é novidade que as
populações carioca e fluminense têm se queixado há
muito tempo do problema
do cheiro, do gosto e até

mesmo da cor da água distribuída às residências”.
O advogado destacou
que houve agravamento da
situação no início de 2021.
“Estudos
constataram
que a água considerada potável estava sendo fornecida
com gosto e cheiro de produtos químicos, o que levou
a Cedae a informar que se
tratava de alta concentração, no ponto de captação
da Estação Guandu, de geosmina, composto químico
que sugere a presença de
esgoto na água”, informou.
O relator disse que a ocorrência reiterada do problema levantou dúvidas a
respeito da efetividade das
ações que a Cedae disse ter
tomado. “A empresa pública
garantiu à época que adotou
medidas preventivas de controle, como a colocação de
filtros, higienização de reservatórios, limpeza de caixas
d’água e tubulações, mas o
ressurgimento do problema,
de forma mais forte ainda,
colocou em xeque as ações
tomadas”, criticou.
Eric Santos Andrade res-

saltou que análise feita por
pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) apontou que
a situação era muito mais
grave do que a indicada pela
Cedae:
“O laudo técnico mostrou que a péssima qualidade da água se devia à presença de esgoto doméstico
e também de poluição industrial, resultando em alta
abundância de bactérias de
origem fecal e bactérias degradadoras de compostos
aromáticos”.
O advogado comentou
ainda que a precariedade
dos serviços prestados à
população do Rio de Janeiro vão de encontro também
ao Marco Legal do Saneamento Básico, instituído
pela Lei 14.026/2020. A
legislação recente visa a
atingir metas de universalização, até 31 de dezembro
de 2033, no fornecimento
de água potável a 99% da
população brasileira, como
também na coleta e tratamento de esgoto a, no mínimo, 90% das pessoas.

Comercialização de veículos usados
cresceu quase 30% em março

D

e acordo com a Federação Nacional
da Distribuição de
Veículo Automotores (Fenabrave), março foi de recuperação nas transações de
usados em todo o país. Com
22 dias úteis (três a mais do
que fevereiro), o volume total registrou alta de 29,73%
sobre o mês anterior. Em
relação a março de 2021, a
retração é de 12,2% e, no
acumulado, a queda é de
22,84%.
Assim como ocorreu no
mercado de novos, as transações de motocicletas puxa-

ram a alta nos negócios, com
crescimento de 32,5% sobre
fevereiro. As transações de
ônibus também mostraram
recuperação, assegurando
resultado positivo nas trocas de titularidade, tanto no
mês quanto no acumulado
do ano.
As transações de caminhões usados também chamaram a atenção em março,
cujo crescimento superou a
marca dos 28% sobre fevereiro, ainda que os resultados tenham sido negativos
na comparação com março
de 2021 e, também, com o

primeiro trimestre do ano
passado.
Entre os automóveis e
comerciais leves, os modelos com até três anos de

fabricação corresponderam
a 10,46% do total de transações de março. No acumulado, a participação desses
veículos é de 9,98%.

CPI dos royalties puxa alta de
R$ 2,7 bi na arrecadação do Rio

A

Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) dos
Royalties da Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio (Alerj) possibilitou o
aumento da arrecadação
estadual em R$ 2,7 bilhões
no ano de 2021. O aumento
de 28% foi possível devido
à assinatura do convênio,
mediado pela CPI, entre a
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Secretaria de Estado de Fazenda
(Sefaz), celebrado em junho
de 2021. A CPI foi presidida pelo deputado Luiz
Paulo (PSD), que elaborou
uma nota técnica sobre os
resultados de aumento de
arrecadação de royalties e

participações especiais.
A partir do convênio
firmado na Alerj, a Sefaz e
ANP passaram a trabalhar
de forma conjunta na fiscalização dos abatimentos feitos pelas empresas petroleiras, reduzindo a incidência
de descontos considerados
indevidos. Além de maior
controle dessa contabilidade, o estado passou a contar
com previsibilidade desses
recursos, podendo estimar
quanto e quando vai recebê-los. A CPI dos Royalties
foi instalada em fevereiro de
2021, por iniciativa de Luiz
Paulo e do deputado André
Ceciliano (PT), presidente
do Parlamento Fluminense.
A CPI estima que, até
2030, o estado arrecade R$

25 bilhões com o aumento
das fiscalizações dos repasses - desse valor, R$ 20
bilhões se referem ao que
deixou de ser arrecadado
nos últimos dez anos. “A
CPI destampou uma caixa
de Pandora e o estado do
Rio de Janeiro pode recuperar até 2030 mais de 25 bilhões de reais. Foram nove
meses de investigação sobre
os abatimentos absurdos
das participações especiais
referentes aos afretamentos
contratados no exterior, as
depreciações e as provisões
para abandono”, declarou
Luiz Paulo.
Nota técnica
A nota técnica compa-

rou os quatro trimestres
dos anos de 2018 e 2021.
Segundo Luiz Paulo, o ano
de 2018 demonstrou ser
ideal para realizar o cotejamento, uma vez que se
evidenciou um processo
de recuperação das receitas brutas com a produção
de petróleo nos campos
produtores do Estado do
Rio de Janeiro, além desse ser um período anterior
à pandemia de Covid-19.
Para a apuração de dados foi levado em conta
o preço médio do barril
do petróleo (brent), a cotação do dólar, a produção média de petróleo, e
a arrecadação das receitas
compensatórias de participação especial.
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Mais um nome para presidir a Petrobras
FUP: Perfil do novo indicado segue os mesmos critérios do anterior

A

indicação do José
Mauro Ferreira Coelho para presidir
a Petrobras não agradou a
Federação Única dos Petroleiros (FUP). “Parece mais
um burocrata, conveniente,
cordato e defensor das privatizações e da atual política de preços dos combustíveis”, afirma o coordenador
geral da FUP, Deyvid Bacelar, ao se referir ao nome indicado pelo presidente Jair
Bolsonaro.
Resumindo um pouco a
trajetória do indicado, ele já
atuou, por um ano e meio,
como secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de
Minas e Energia. Por quatro
anos, foi diretor da mesma
área na Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal
também vinculada ao mesmo Ministério.
Bacelar relembra que,
em audiência pública sobre
desinvestimentos da Petrobras, em junho de 2021,
Coelho chegou a comentar sobre o “sucesso” dos
desinvestimentos da com-

panhia nas regiões Norte e
Nordeste, falando em “mais
empregos” nas regiões. Mas
estudo do economista Cloviomar Cararine, do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese),
realizado a pedido FUP,
mostrou justamente o contrário: a estratégia resultou
em desemprego e redução
de receita gerada pelas atividades nessas regiões.
De acordo com o estudo,
de 2013 a 2020, houve redução de 65% no número
de trabalhadores próprios
da Petrobras nas regiões
Norte e Nordeste, enquanto no Sudeste a queda foi
de 26%. Quando se trata de
trabalhadores terceirizados,
houve perda de mais de 22
mil empregos, uma redução
de 48%. “A perda de empregos é um dos impactos
mais perversos do processo
de privatização da Petrobras”, afirma Bacelar.
Segundo a FUP, a venda da Refinaria Landulpho
Alves (Rlam) para o grupo
Mubadala, chamada agora

de Refinaria de Mataripe,
é outro caso que mostra o
fracasso de se privatizar setores estratégicos. Hoje, a
refinaria aumenta o preço
dos combustíveis com mais
frequência do que a própria
Petrobras, pois não tem nenhum compromisso social
como uma estatal tem. Uma
empresa privada só tem
compromisso com o lucro.
A escolha de Coelho, comenta Bacelar, indica que
Bolsonaro escolheu um nome de sua confiança para
tratar não apenas da privatização da Petrobras, mas
também da questão dos
preços dos combustíveis,
que atinge profundamente
o presidente no processo
eleitoral.
“Coelho vai seguir o projeto implementado pelo
governo, que é de privatização da empresa e aumento
dos lucros para distribuir
aos acionistas, isso é muito
contra o povo, que acaba
perdendo a empresa (estatal) e pagando absurdos nos
preços dos combustíveis”,
comenta o coordenador da

FUP.
Bacelar reforça que não
se aumenta investimentos
vendendo o que já temos.
“Não somos contrários a
investimentos
privados,
mas queremos que eles
construam novos ativos no
país”, afirma. Para Bacelar,
privatizar empresas e ativos públicos é trocar seis
por cinco, já que os agentes
privados investem menos e
empregam menos.
“É uma mentira quando Coelho fala na audiência que a venda de ativos
aumenta investimentos e
empregos”. O campo de
Riacho do Forquilha, no
Rio Grande do Norte, por
exemplo, empregava 750
trabalhadores, entre próprios e terceirizados da Petrobras, e esse número caiu
para 400 pessoas depois da
privatização, reduzindo a
massa salarial e a geração
de riqueza e renda das economias locais. “Não adianta
mudar a presidência da empresa sem mexer no Preço
de Paridade de Importação”, afirma o dirigente.

Guia sobre práticas internacionais e aspectos de governança

A

pós realizar estudos
acerca das SPACs
(special purpose acquisition companies), companhias que abrem capital,
sem operação própria, com
o propósito de adquirir participação em uma ou mais sociedades operacionais, a B3
elaborou um relatório com
considerações sobre sua implementação no Brasil e no
Mundo.
A estratégia consiste em
captar recursos no mercado
por meio de um IPO e reser-

BB: Crédito
para produtor
rural
Caminhoneiros e produtores rurais terão acesso a
novas linhas de crédito do
Banco do Brasil (BB) com
juros reduzidos. A instituição financeira lançou nesta
quinta-feira uma linha de
antecipação de frete para caminhoneiros e a emissão da
primeira Cédula de Produto
Rural (CPR-Preservação),
que pretende remunerar produtores rurais que preservem
o meio ambiente.
A linha de antecipação de
fretes é semelhante à lançada
pela Caixa Econômica Federal há dois meses. No caso do
Banco do Brasil, os juros cobrados serão a partir de 1,79%
ao mês, com a taxa final sendo
definida conforme o perfil do
tomador. A empresa conveniada ao Banco do Brasil
cadastra no sistema o pagamento dos fretes futuros. Os
recursos ficarão automaticamente à disposição dos caminhoneiros, que poderão antecipar, a qualquer momento,
o recebimento do frete mediante o pagamento de juros.

vá-los em uma conta bancária separada (como escrow
ou trust accounts), enquanto
o sponsor (ou patrocinador)
procura por uma sociedade
que possua potencial de crescimento e pretenda se tornar
uma companhia aberta, dentro
de um prazo pré-determinado,
que geralmente gira em torno
de 18 a 24 meses contados do
encerramento da oferta.
“A B3 vem conduzindo
estudos sobre o tema há algum tempo, pois acredita que
as SPACs têm o potencial de

captar valores significativos
e se tornar uma nova via de
acesso ao mercado de capitais para as empresas. Para isso, entendemos que a adoção
de determinadas práticas pode contribuir com o aumento da eficiência das SPACs e
com a mitigação dos riscos”,
explica Flavia Mouta, diretora de Emissores da B3.
Por ser um modelo peculiar e cuja estruturação é viável no contexto regulatório
atual, o relatório apresenta algumas reflexões e recomen-

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/ME nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 23 de fevereiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2022,
às 17:30 horas, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
XV de Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do
Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”),
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Simone Aparecida
Borsato; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem do Dia:
4.1 Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da
Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as quais se encontram
acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 4.2 Deliberar sobre
a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2021; e 4.3 Convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da
Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o
Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei nº 6.404/76. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1 Foram aprovadas,
sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório
da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer
emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos
foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº
01, e deverão ser submetidos à Assembleia Geral Ordinária de acionistas
da Companhia para aprovação; 5.2 Tendo em vista a não apuração de
resultado positivo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021, conforme consta das Demonstrações Financeiras e respectivas
notas explicativas anteriormente aprovadas, a Companhia não constituirá
reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, e tampouco
distribuirá dividendos aos seus acionistas; 5.3 Foi aprovada a convocação
de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia
29 de abril de 2021, às 13:30 horas, no Município de Niterói, Estado do
Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904,
Bloco 2, Centro; e 5.4 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de
sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata,
que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sra. Simone Aparecida
Borsato e a Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Conselheiros: Sr. Sergio Moniz
Barretto Garcia, Roberto Paolini e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. Niterói, 23
de fevereiro de 2022. “Confere com a original lavrada em livro próprio” Flávia
Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro. Certifico o arquivamento em 18/03/2022 sob o nº 00004810377 e
demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2022/238893-5
de 17/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.

dações relacionadas a implementação de tais estruturas
no Brasil. A publicação do
material tem o intuito de fornecer informações a respeito
da regulamentação internacional; fomentar o debate no
mercado local, viabilizando
a estruturação de SPACs no
Brasil de forma mais eficiente; evitar eventual aumento
injustificado de custos de observância; garantir a proteção
dos investidores; e assegurar
a integridade do mercado de
valores mobiliários brasileiro.

CIMS S.A.
CNPJ nº 00.272.185/0001-93 / NIRE nº 33.300.160.221
DECLARAÇÃO
CIMS S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 00.272.185/000193, com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 701, Leblon, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.431-002, devidamente registrada
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE
nº 33.300.160.221 neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
(“Companhia”), DECLARA para todos os finas de direito, que os seguintes
livros societários da Companhia encontram-se extraviados: Livro Registro
de Atas de Assembleias Gerais nº 01, Livro Registro das Atas de Reuniões do Conselho de Administração nº 01, Livro Registro das Atas de
Reuniões do Conselho de Administração nº 02, Livro Registro das Atas
de Reuniões da Diretoria nº 01. A sociedade requer que esta D. JUCERJA
conceda autorização para emissão e autenticação de novo livro societário
conforme Art. 34 da IN nº11. Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022. Bruno
Augusto Sacchi Zaremba - Diretor; José Guilherme Cruz Souza - Diretor.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA
QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à LEVY LUIZ
SILVA FIGUEIREDO e à ELISA RAMOS FIGUEIREDO, com o prazo
de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo
nº 0145420-39.1997.8.19.0001) proposta por SOCIEDADE DOS
MORADORES SANTA MONICA CLASSIC HOUSES E QUALITY
LIFE contra LEVY LUIZ SILVA FIGUEIREDO, na forma abaixo: A
DRA. KÁTIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM, Juíza de
Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados,
que nos dias 27.04.2022 e 03.05.2022, às 13:15 horas, através
do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, do Leiloeiro
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e
vendido o Imóvel situado na Rua Mario Autuori, nº 205, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 1.733.639,65 (hum
milhão, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta e nove
reais e sessenta e cinco centavos).- O edital na íntegra encontrase no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CNPJ: 29.737943/0001-83
O presidente da Coopsigascomtra, no uso de suas atribuições, convoca todos os cooperados em condição de votar, através deste edital,e contatos sociais, para participarem da assembleia geral a ser
realizada no dia 30/04/2022, na sede da cooperativa, rua Francisco
Portela QD 62 LT 36 - Jardim Gramacho, Duque de Caxias - RJ,em 1ª
convocação às 08h00 a 2ª as 09h00 e á 3ª às 10h00, de acordo com
os art.25º á 30º e 45º, do estatuto da entidade, para deliberar sobre;
1º-Obrigações estatutárias, 2º-Prestação contas ,3º- eleição conselho
fiscal, 4º - reforma do estatuto e 5º - Objetivo da Cooperativa (atividade), Duque de Caxias,07 de abril de 2022.
Vitor Hugo Barreto Cabral - Presidente

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO.
Cia Aberta. CNPJ nº 05.495.546/0001-84. NIRE: 33300271406
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Edital de Convocação.
Ficam convocados os senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em
Liquidação a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser
realizada em 29/04/2022, às 10h30, de forma exclusivamente virtual via plataforma Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária – (“AGO”): 1.1) Apreciação das Contas do Liquidante,
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2021 e do quadro geral de credores na
data-base de 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 1.2) Destinação do Lucro Líquido do Exercício Findo em 31/12/2021.;
1.3) Eleição de membro para compor o Conselho de Administração e nomeação do Presidente; II – Em Assembleia Geral Extraordinária – (“AGE”): 1.4)
Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício
social de 2022; 1.5) Alteração do endereço da sede da companhia; e, 1.6)
Aprovação da 5ª partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da
lei nº 6.404/76. RJ, 06/04/2022. Eximia Capital Partners Ltda – Liquidante.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DARKE
CNPJ 29.409.760/0001-39
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE. Srs. CONDÔMINOS. Na qualidade de Síndico deste CONDOMÍNIO, convoco V.Sas. para participarem da Assembleia Geral Extraordinária - AGE, que será realizada no dia 14 de abril de 2022 na
sala de reunião, situada na Avenida Treze de Maio, nº 23, 26º andar,
sala 2601, às 15:00 horas, havendo quórum legal ou às 15:30h em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de
presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem: 1) Apreciação
para aprovação da proposta da empresa MTORRES Construtora, para
restauração da empena direita do prédio, seguindo recomendações
de escolha pelo Engenheiro Gustavo Lopes, em cumprimento de decisão da AGO de 27/01/2022 e aprovação do seguro de garantia da
obra; 2) Ratificação da escolha do Engenheiro Gustavo Lopes para
acompanhamento da realização da obra da empena direita. Observações: É lícito ao Condômino se fazer representar na Assembleia ora
convocada por procurador, munido com procuração específica, portando
documentação pessoal e original de identificação. Sendo a procuração por
instrumento particular, deverá a assinatura ser com firma reconhecida. Em
conformidade com o art. 1335, inciso III do Código Civil Brasileiro - CCB, os
Condôminos que não estiverem quites com suas obrigações condominiais
não poderão votar nem serem votados nas deliberações da Assembleia.
As resoluções tomadas por maioria obrigam a todos, inclusive os ausentes. Desta forma, contamos com a estimada presença de todos. Rio de
Janeiro, 07 de abril de 2022. ADRIANO CAETANO LOPES - SÍNDICO.

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL, INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
JUÍZO DA 18ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL-RJ

Edital de 1º e 2º Leilão Judicial na modalidade on-line e Intimação prazo de 5 dias, extraído dos autos da
Ação de Execução nº 0352505-96.2014.8.19.0001 movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAPUCAÍ, em
face de ESPÓLIO DE JOSÉ GONÇALVES.

A Doutora Juíza de Direito da vara acima, FAZ SABER por este Edital de 1º e 2º Leilão, Intimação e
notiﬁcação no prazo de 5 dias, virem ou dele conhecimento tiverem e a todos os interessados, e
especialmente ao (s) devedor (s), o senhorio direto, os credores com garantia real ou com penhora
anteriormente averbada que não seja de qualquer modo parte na execução que foram designados:
PRIMEIRO LEILÃO: 26 de abril de dois mil e vinte dois, com início às 13:00 h e término às 14:30 horas,
oportunidade na qual os bens serão vendidos, pelo maior lance, a partir de 100% do valor da avaliação;

SEGUNDO LEILÃO: 28 de abril de dois mil e vinte e dois, com início às 13:00 h e término às 14:30 horas, onde
se fará a venda pelo maior lance oferecido, a partir de lance não inferior a 50% do valor da avaliação.
LEILOEIRO: leilões estes a cargo do Leiloeiro Público Oﬁcial Sr. ALAN MACHADO RIBEIRO, matriculado na
JUCERJA sob o nº 163 e no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nº 183.
LOCAL DOS LEILÕES: ON-LINE através do site www.alanleiloeiro.lel.br

COMISSÃO DO LEILOEIRO: deverá o arrematante pagar, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro no
importe de 5 % sobre o valor da arrematação (art. 24, do decreto n. º 21.981, de 19.10.1932)
LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: Situado na Rua Sambaíba, 135, apt 203, Leblon, devidamente dimensionado
e caracterizado no 2º Ofício de Registro de Imóveis sob matrícula 90227 e na inscrição municipal nº 0.182.461-4.
PRÉDIO/APARTAMENTO: O apartamento possui área oﬁcialmente ediﬁcada de 58 metros quadrados. O prédio
possui entrada também pela Av. Visconde de Albuquerque, 375. Avalio indiretamente o imóvel acima descrito em
R$700.000,00 (Setecentos mil reais).
OUTROS ESCLARECIMENTOS. Existem débitos de IPTU e FUNESBOM no valor Aproximado de R$ 30.00,00
(trinta mil reais). A venda será efetuada à vista. Caso haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em
parcelas, nos termos do art. 895, I e II do NCPC, que seja permitido o parcelamento, mediante sinal à vista do
valor equivalente a 50 % (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 03
(três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas. Mediante depósito em conta Judicial
vinculada a este Juízo junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão ﬁcando o imóvel
penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. art. 895,§1º do NCPC). No caso de
atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10 % (dez por cento) sobre a soma da parcela
inadimplida e as parcelas vincendas (art. 895,§4º do NCPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da
arrematação com a perda da caução (artigo 897 do NCPC). Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC.
Feito o leilão, lavrar-se-á, de imediato, o auto de leilão, (artigo 901do NCPC), devendo o valor apurado ser
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito às penas da Lei. Na forma do artigo 892,
caput do NCPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta
por cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 (quinze) dias. O valor da comissão do
leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser paga diretamente a ele pelo arrematante. Com o pagamento integral
e prova de recolhimento tributário (artigo 901, do NCPC), extraia-se a Carta de Arrematação, além de mandado
de entrega do bem (se for móvel) e de imissão na posse (sendo imóvel), imediatamente, em favor do arrematante,
O devedor poderá exercer o direito de remição expressamente previsto no artigo 826 do NCPC até o momento
anterior à assinatura do termo de adjudicação ou de arrematação. Em hipótese nenhuma será deferida essa
possibilidade após os referidos momentos (artigos 902 e 903 do NCPC). A venda se dará livre e desembaraçada,
com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especial as tributárias, no preço, na forma do artigo 908 do
NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço,
observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo único do CTN. E
para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, que será publicado
em jornal de circulação local e aﬁxado no local de costume. Ficando assim os réus, e os demais interessados
e ainda o senhorio direto, os credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada que não seja de
qualquer modo parte na execução, ﬁcando intimados e notiﬁcados da Hasta Publica, por intermédio deste edital,
suprindo assim a exigência contida no parágrafo 1º do art. 880, 885, 886, 887, 889 do Novo Código de Processo
Civil. Rio de Janeiro. Aos 22 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Doutora Juíza de Direito.

6 Financeiro

Sexta-feira, 8 de abril de 2022 l Monitor Mercantil

BC: Conflito Rússia X Ucrânia
pode beneficiar o Brasil

Petrobras: Ações sobem com petróleo
em alta e novo nome para presidir

O

exemplo da bolsa
de valores norteamericana, a B3
teve uma quinta-feira de
poucas emoções, com o
Ibovespa oscilando entre o
campo negativo e o positivo, mas próximo do “zero
a zero”, reportou o economista Deividi Guedes,
fundador da empresa de
educação financeira A Ótica do Dinheiro. O índice ultrapassou um pouco os 119
mil pontos. Na quarta-feira
(6) fechou em 118.226,04
pontos.
Na opinião dele, o mercado demonstra cautela enquanto repercute a guerra
na Ucrânia, que se estende
além do esperado por diversos analistas, e a ata do Federal Reserve, que apontou
para um ataque mais agressivo à inflação, tendo como

presidente
do
Banco Central do
Brasil, Roberto
Campos Neto, acredita que
a divisão global após o fim
da guerra no Leste Europeu pode beneficiar o Brasil. Eele participou, nesta
quinta-feira, de um evento
virtual promovido pela Legend Wealth Management e
Legend Investimentos. “O
mundo ocidental vai precisar de um país que consiga
energia barata e limpa, e o
Brasil é um grande candidato”, afirmou.
Para ele, um dos efeitos
do conflito na Ucrânia será
a criação de um bloco de
países democráticos e outro com as demais nações.
Para o BC, o conflito tem
proporções muito maiores
do que as inicialmente previstas. É a primeira guerra
travada com a utilização de

mídia social. “Maior conjunto de sanções da história”, destacou a apresentação.
Mais de 320 empresas
anunciaram algum tipo de
auto sanção. “O choque
de oferta decorrente do
conflito tem potencial de
exacerbar as pressões inflacionárias que já vinham
se acumulando. O conflito
traz importantes implicações para a economia global, independentemente de
seu desfecho”. Ele também
apontou mudanças nas cadeias globais de valor com o
término da guerra com países buscando diminuir a dependência de exportações.
Na opinião de Campos
Neto, essa nova realidade deve levar à queda da produtividade e ao aumento da inflação em escala mundial. Mas
apesar dos efeitos negativos,

REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ
JUIZO DE DIREITO DA 04ª VARA CÍVEL
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE E INTIMAÇÃO,
com prazo de 15 (quinze) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º
CPC e RESOLUÇÃO CNJ nº 314, de 20/04/2020), extraído dos
autos da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta
pelo CONDOMÍNIO MIRATAIA II em face de LAUDIO VIEIRA Processo nº. 0019313-71.2007.8.19.0203, passado na forma
abaixo: A DRA. LISIA CARLA VIEIRA RODRIGUES – Juíza de
Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por este edital aos
interessados, de que nos dias 20/04/2022 e 27/04/2022 a partir
das 13:00 horas, com término às 13:20, através da Plataforma
de Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será apregoado
e vendido o imóvel situado na RUA PAULO MOREIRA DA
SILVA, 290, BLOCO 02 – APARTAMENTO 101, AVALIADO EM
R$ 135.477,00 (Cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e
setenta e sete reais). – O edital na integra está afixado no
Átrio do Fórum, nos autos acima, no site www.gustavoleiloeiro.
lel.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO
DIA 21 DE MARÇO DE 2022. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da
Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros do
Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do art.
23, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento
Interno”), às 15:00 horas do dia 21 de março de 2022. 2. Convocação e
Presença: A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes do
Regimento Interno do Conselho de Administração, estando presentes os
seguintes membros: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco
Monteiro de Carvalho Guimarães, Arnon Affonso de Farias Mello Neto,
Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Roberto Duque Estrada de
Sousa e Tulio Capeline Landin. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo
Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda
Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho
de Administração da Companhia para tratar das seguintes ordens do dia:
(i) deliberar sobre o Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 800118369
(novo nº de controle da CCB nº 800024994), no valor de R$50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), celebrada junto ao Banco XP S.A. (“CCB”),
com alteração de taxa e prazo de vencimento; e (ii) autorizar a Diretoria da
Companhia praticar todos os instrumentos necessários e/ou pertinentes à
implementação da deliberação acima, bem como ratificar os atos já praticados com essa finalidade. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, após o exame
e a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração
aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) a alteração de
taxa e prazo de vencimento da CCB, nos termos da minuta do 1º Aditamento
à CCB, que fica arquivada na sede da Companhia. a. Consignar que, nos
termos da minuta arquivada na sede da Companhia, a CCB manterá a taxa
de 100% do CDI até 21 de abril de 2022 e, a partir desta data, contemplará
uma taxa de CDI +0,2% a.a., com extensão do prazo por 61 (sessenta e um)
dias, com vencimento em 21 de maio de 2022. b. Consignar, ainda, que este
1º Aditamento à CCB nº 800118369 altera as condições descritas acima da
CCB nº 800024994 (antigo número de controle), que foi objeto de 2 (dois)
aditamentos anteriores, conforme reuniões realizadas em 06 de dezembro
de 2021 e 21 de fevereiro de 2022. (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia
a praticar todos os atos e celebrar todos os instrumentos necessários e/ou
pertinentes à implementação da deliberação acima, bem como ratificar os
atos já praticados com essa finalidade. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro,
21 de março de 2022. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado na JUCERJA em 07/04/2022
sob o nº 00004838943.

WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA.
CNPJ 33.411.794/0001-35 / NIRE 33.2.0693450-2
31ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. WILSON SONS HOLDINGS
BRASIL S.A. (“Companhia”), companhia com sede na Rua da Quitanda, 86 –
5º andar, sala 501, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20091-005, inscrita no CNPJ
nº 33.130.691/0001-05, NIRE nº 33300337431, representada por seus Diretores
Arnaldo Calbucci Filho, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador
da identidade nº 88.572-D CREA/SP, e do CPF nº 035.819.038-06, e Fabricia
Gomes de Souza, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da identidade nº
08423528-2 IFP/RJ, e do CPF nº 009.002.977-19, domiciliados nesta cidade e
estado, na Rua Jardim Botânico, 518 – 4º andar – Jardim Botânico – CEP 22461-000,
sócia compondo a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada
WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA. (“Sociedade”), com sede e foro
na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, 86 – 5º andar, sala 501,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.411.794/0001-35, NIRE/JUCERJA 33.2.0693450-2 de
14/05/2002, resolve: Aprovar a redução do capital social da Sociedade com base no
Artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, em razão do mesmo ser considerado
excessivo em relação do objeto da Sociedade, passando dessa forma de
R$ 37.435.550 (trinta e sete milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e
cinquenta reais), dividido em 37.435.550 (trinta e sete milhões, quatrocentos e trinta
e cinco mil, quinhentos e cinquenta) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
para R$ 22.017.350,00 (vinte e dois milhões, dezessete mil e trezentos e cinquenta
reais), dividido em 22.017.350 (vinte e dois milhões, dezessete mil e trezentos e
cinquenta) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, detido integralmente
pela sócia Wilson Sons Holdings Brasil S.A., com o respectivo cancelamento de
15.418.200 (quinze milhões, quatrocentas e dezoito mil e duzentas) quotas de
emissão da Sociedade no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, devendo o valor
final relacionado ao efetivo cancelamento das referidas quotas ser restituído pela
Sociedade à socia quotista. Diante da presente retificação, a Cláusula Quarta do
Contrato Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula Quarta - O
capital social, todo integralizado, em moeda corrente do País, é de R$ 22.017.350,00
(vinte e dois milhões, dezessete mil e trezentos e cinquenta reais), dividido em
22.017.350 (vinte e dois milhões, dezessete mil e trezentos e cinquenta) quotas,
com valor nominal de R$ 1,00 (um real), detido integralmente pela sócia Wilson
Sons Holdings Brasil S.A.” Rio de Janeiro, 31 de março de 2022. WILSON SONS
HOLDINGS BRASIL S.A. - Arnaldo Calbucci Filho - Fabricia Gomes de Souza.

ele disse que o país também
pode se beneficiar. “O Brasil
é um grande candidato a participar dessa cadeia global de
valor na parte de produção de
manufaturados e insumos de
uma forma diferente do que
vinha participando até então”. Sobre a economia global, a apresentação preparada
pelo BC citou que o crescimento do preço dos imóveis
tende a pressionar a inflação
de aluguéis nos EUA.
Campos Neto comentou sobre o que ele projeta para o Produto Interno
Bruto (PIB) do Brasil: As
projeções devem ser revisadas para cima nas próximas semanas ou meses.
Hoje, as projeções indicam alta de 0,5%. Sobre o
agronegócio, o BC confirma alta dependência brasileira de importação de
fertilizantes.

A

NEW STEEL S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 09.442.144/0001-72 - NIRE 33.3.0030358-8
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 01 DE MARÇO DE 2022
No dia 01 de março de 2022, às 15:00 horas, foram realizadas as Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária da New Steel S.A. de forma digital, por
meio de conferência eletrônica e aprovaram: (i) em Assembleia Geral
Ordinária: (a) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) a destinação
do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2021; e (c) a fixação do montante global anual da remuneração dos
administradores para o exercício social de 2022; (ii) em Assembleia Geral
Extraordinária: o aumento de capital social e consequente alteração do artigo
5º de seu Estatuto Social. Registrado na JUCERJA sob o n° 00004824896
em 29/03/2022, e sua versão na íntegra está disponível em site:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/.

HAGA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Cia Aberta
CNPJ 30.540.991/0001-66 – NIRE 333.0014610-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO–AGO: Ficam os Srs. Acionistas convocados
a comparecer às 9h00min, do dia 29/04/2022, na Av. Engº Hans Gaiser,
26, Nova Friburgo/RJ, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: I)
Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes,
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021; II) Deliberar sobre
a proposta de destinação do resultado; III) Fixar a remuneração global
dos administradores. Em conformidade com o Artigo 124, Parágrafo 6, da
Lei 6.404/76, e da Instrução CVM 481/09, encontram-se a disposição dos
acionistas para consulta, na sede e no site da Cia, bem como da CVM e da B3
SA, os documentos objetos de deliberações da Assembleia ora Convocada.
Instruções Gerais: a) Conforme previsto nos Arts. 12° e 13° do Estatuto
Social da Cia. somente poderão comparecer a AGO os acionistas em cujos
nomes as ações estejam registradas em lista de acionistas expedida pelo
Banco Itaú S.A., agente de custódia de Ações da Cia, em até 05 dias antes
da data de realização da AGO, observando o Art. 126 da Lei 6.404/76,
munidos dos seguintes documentos: (i) se pessoa física: documento de
identidade com foto e CPF; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto, Contrato Social,
ou Alteração do Contrato Social consolidado, comprovadamente atualizados,
com respectiva comprovação da representação legal. Em ambos os casos
se forem representados por procuração, que observem o disposto no §
1º do art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os instrumentos de mandato com
especiais poderes para representação na AGO, a que se refere o presente
edital, serem depositados na sede da Cia. com firmas do (s) outorgante (s)
reconhecida (s) ou por e-mail, em até 05 dias antes da data marcada para
sua realização, assinados digitalmente; b) Boletim de Voto à Distância:
caso o acionista opte por exercer seu direito de voto à distância, nos termos
da Instrução CVM 481/09 e alterações, poderá enviar o Boletim de Voto por
meio de seu respectivo agente de custódia, ou diretamente à Cia, conforme
orientações constantes no boletim de voto a distância, disponível nos sites
da Cia “Investidores/Assembleias”, da CVM e da B3 SA.Nova Friburgo,
08/04/2022, José Luiz Abicalil - Presidente do Conselho de Administração.

WILSON SONS TERMINAIS E LOGÍSTICA LTDA.
CNPJ/MF 03.852.972/0001-00 - NIRE 3320696671-4
71ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. WILSON SONS HOLDINGS
BRASIL S.A. (“Companhia”), com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro,
na Rua da Quitanda, 86 – 5º andar, sala 501, Centro, CNPJ 33.130.691/0001-05,
NIRE 33300337431, neste ato representada por seus Diretores Arnaldo Calbucci
Filho, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da identidade nº
88.572-D CREA/SP, CPF 035.819.038-06, e Fabricia Gomes de Souza, brasileira,
divorciada, engenheira, portadora da identidade nº 08423528-2 IFP/RJ, CPF
009.002.977-19, ambos com domicílio profissional na Rua Jardim Botânico, 518 –
4º andar, Jardim Botânico – Rio de Janeiro/RJ - CEP 22461-000, na qualidade de
única sócia titular da totalidade do capital social da sociedade empresária limitada
WILSON SONS TERMINAIS E LOGÍSTICA LTDA., com sede na Rua da Quitanda,
86 – 5º andar, sala 501, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20091-005, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 03.852.972/0001-00, com seus atos constitutivos arquivados na
JUCERJA sob o NIRE 3320696671-4, em sessão de 10/07/2002, (“Sociedade”),
resolve: Aprovar a redução de capital em razão da retificação do valor do capital
social da Sociedade que passa de R$ de R$ 629.911.058 (seiscentos e vinte e nove
milhões, novecentos e onze mil e cinquenta e oito reais), dividido em 629.911.058
(seiscentos e vinte e nove milhões, novecentas e onze mil e cinquenta e oito)
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, para R$ 606.031.963,00
(seiscentos e seis milhões, trinta e um mil e novecentos e sessenta e três reais),
dividido em 606.031.963 (seiscentos e seis milhões, trinta e um mil e novecentos e
sessenta e três) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, detido integralmente
pela sócia Wilson Sons Holdings Brasil S.A. com o cancelamento de 23.879.095
(vinte e três milhões, oitocentos e setenta e nove mil e noventa e cinco) quotas de
emissão da Sociedade no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma. A retificação se dá
em razão de divergências apuradas no reprocessamento de informações históricas
contábeis das sociedades do Grupo Wilson Sons que adotavam/adotam o dólar
como moeda funcional e movimentações societárias subsequentes. A diferença
apresentada deve-se aos efeitos de reduções e aumentos de capital realizados
pela acionista Wilson Sons Holdings Brasil S.A. na Sociedade via cessão de
quotas/ações em sociedades que tiveram seu patrimônio líquido reapresentado.
As informações já foram devidamente corrigidas nas demonstrações financeiras
da Companhia previamente aprovada pelos acionistas. Por ato contínuo, aprovar
a redução do capital social da Sociedade com base no Artigo 1.082, inciso II do
Código Civil Brasileiro, em razão do mesmo ser considerado excessivo em relação
do objeto da Sociedade, passando dessa forma de R$ 606.031.963,00 (seiscentos
e seis milhões, trinta e um mil e novecentos e sessenta e três reais), dividido em
606.031.963 (seiscentos e seis milhões, trinta e um mil e novecentos e sessenta
e três) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, para R$ 501.913.914,00
(quinhentos e um milhões, novecentos e treze mil e novecentos e quatorze reais)
dividido em 501.913.914 (quinhentos e um milhões, novecentos e treze mil e
novecentos e quatorze) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, detido
integralmente pela sócia Wilson Sons Holdings Brasil S.A., com o respectivo
cancelamento de 104.118.049 (cento e quatro milhões, cento e dezoito mil e
quatrocentas e nove) quotas de emissão da Sociedade no valor de R$ 1,00 (um
real) cada uma, devendo o valor final relacionado ao efetivo cancelamento das
referidas quotas ser restituído pela Sociedade à socia quotista. Diante da presente
retificação, a Cláusula Quinta do Contrato Social passará a vigorar com a seguinte
redação: “Cláusula Quarta - O capital social, todo integralizado, em moeda
corrente do País, é de R$ 501.913.914,00 (quinhentos e um milhões, novecentos e
treze mil e novecentos e quatorze reais) dividido em 501.913.914 (quinhentos e um
milhões, novecentos e treze mil e novecentos e quatorze) quotas, de valor nominal
de R$ 1,00 (um real), detido integralmente pela sócia Wilson Sons Holdings Brasil
S.A.” Rio de Janeiro, 31 de março de 2022. WILSON SONS HOLDINGS BRASIL
S.A. - Arnaldo Calbucci Filho - Fabricia Gomes de Souza.

ferramenta uma alta mais
agressiva nos juros, o que
impacta de maneira negativa os ativos de risco, como
bolsa de valores.
“Como destaque positivo, as ações da Petrobras
subiam mais de 5% na tarde desta quinta-feira, dada
a soma de alta do petróleo
e definição de um nome
que agrada ao mercado
para presidir a estatal. José
Mauro Ferreira Coelho foi
anunciado pelo Ministério
de Minas e Energia, junto
de Marcio Andrade Weber,
que irá presidir o conselho
de administração”, destacou. PETR 4 fechou cotada a R$ 34,04, em alta de
5,19%.
Dólar
Já o dólar tem sua ter-

ceira alta consecutiva, aos
R$ 4,75, depois de atingir
as mínimas dos últimos 2
anos, ao ser cotado abaixo
de R$ 4,60, na segundafeira (4). “Mesmo com a
sequência de altas na semana, o dólar segue em
tendência de baixa, já que
o Brasil segue como uma
boa opção de investimento dentre os emergentes,
dentre outras razões, pelos
juros de dois dígitos”, citou.
O economista acredita
que o dólar em patamares
mais “amistosos” pode
trazer um certo alívio para o mercado doméstico,
principalmente por conta
da inflação que vem atormentando tanto o consumidor brasileiro e tem
freado uniformemente o
varejo.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
PÉSSALO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ:
05.337.526/0001-85, com sede à Rua Alcindo Guanabara, 24 sala 509
- Centro, torna público que requereu á Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do processo 14/200.129/2020, licença municipal
prévia -LMP para construção de edificação residencial multifamiliar de 3
pavimentos com 12 unidades a RUA PARANÁ, 115 LOTE 1 - PIEDADE RIO DE JANEIRO - RJ XIII R.A. - AP3 - ZR 4 - CB1

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA
QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO ao BANCO
CÉDULA S.A, na pessoa de seu representante legal, com o prazo
de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo
nº 0415064-21.2016.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO JULIO LIMA contra BANCO CÉDULA S.A, na forma
abaixo: A DRA. KÁTIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM,
Juíza de Direito da Vara acima, FAZ SABER por este edital, aos
interessados, que nos dias 27.04.2022 e 04.05.2022, às 12:45
horas, através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.
br, pela Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, serão
apregoados e vendidos, as Salas 1701, 1702, 1703 e 1704, do
edifício situado na Avenida Rio Branco, nº 31, Centro, Rio de
Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil
reais), cada uma das salas.- O edital na íntegra está afixado no
Átrio do Fórum, nos autos acima, no site www.portellaleiloes.
com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à PAULO
CESAR MANGANO BARREIROS e à FRANCISCA ELISA
RODRIGUES MAGALHÃES, com o prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da Ação de Execução (Processo nº 029795843.2013.8.19.0001) proposta por LUIZ ANTONIO REZENDE
MOREIRA contra PAULO CESAR MANGANO BARREIROS
e FRANCISCA ELISA RODRIGUES MAGALHÃES, na forma
abaixo: A DRA. JULIANA LEAL DE MELO, Juíza de Direito da Vara
acima, FAZ SABER por este edital, aos interessados, que nos
dias 26.04.2022 e 03.05.2022, às 12:45 horas, através do site de
leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público
RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido, o
imóvel situado na Rua do Livramento, nº 162, Gamboa, Rio de
Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 1.160.081,55 (hum milhão, cento e
sessenta mil, oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).- O
edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima,
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO aos Espólios
de JÚLIO DE MIRANDA BASTOS e ELZA AMARAL DE MIRANDA
BASTOS, na pessoa de seu Inventariante JÚLIO DE MIRANDA
BASTOS FILHO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos
autos da Ação Sumária (Processo nº 0199724-65.2009.8.19.0001)
proposta por CONDOMÍNIO DA VILA NOVA contra Espólio de
JÚLIO DE MIRANDA BASTOS e Espólio de ELZA AMARAL DE
MIRANDA BASTOS, na forma abaixo: A DRA. JULIANA LEAL
DE MELO, Juíza de Direito da Vara acima, FAZ SABER por este
edital, aos interessados, que nos dias 27.04.2022 e 03.05.2022,
às 13:00 horas, através do site de leilões online: www.
portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES
PORTELLA, será apregoado e vendido, a Casa de Vila nº XIV,
na Rua General Espírito Santo Cardoso, nº 380, Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 597.980,18 (quinhentos e noventa e
sete mil, novecentos e oitenta reais e dezoito centavos).- O edital
na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE
GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE:
3330008217-4
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA DISTRIBUIDORA
DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG a comparecer à Assembleia Geral
Ordinária (AGO), a se realizar no próximo dia 29 de abril de 2022, às 09:30h
(nove horas e trinta minutos), em primeira convocação, no endereço
Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 06, salas 101, 201, 301, 401, 501
e 601, Barra da Tijuca/RJ, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias
constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Exame
e aprovação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras auditadas de 2021, acompanhadas das
respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes,
assim como do parecer do Conselho Fiscal; 2. Aprovação da proposta de
orçamento de capital e da Distribuição de Resultados de 2021; 3. Eleição
dos membros do Conselho de Administração da Companhia e do Presidente
do órgão; 4. Instalação e Eleição dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia; e 5. Fixação da remuneração da administração da Companhia,
do Comitê de Auditoria não estatutário e do Conselho Fiscal. Informamos
aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição, na sede da companhia,
os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme previsão legal. Os
representantes dos acionistas deverão comparecer à AGO munidos de
instrumento de procuração. O percentual mínimo de participação no capital
votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é de 5% (cinco
por cento). Rio de Janeiro (RJ), 08 de abril de 2022. Antonio Gallart Gabás
- Presidente do Conselho de Administração.
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Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores
CNPJ/MF nº 33.775.974/0001-04

Relatório da Administração. Em atendimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter a V. Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo 31/12/2021, que apresentou um lucro líquido de R$447 mil. Continuamos
com a racionalização dos processos, modernização das instalações físicas da sede e filiais, investimentos em infraestrutura de TI e em marketing, da Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores (“Corretora” ou “Ativa Investimentos”). No
segmento de Varejo, aumentamos e melhoramos a oferta de produtos de Renda Fixa, Fundos de Investimento e de Renda Variável aos nossos Clientes. Com a maior variedade e qualidade dos produtos, possibilitamos aos nossos Clientes a criação de um
portfólio mais diversificado e adequado ao seu perfil. Desta forma a Ativa Investimentos consolida a sua estrutura de assessoria de investimentos, elevando o patrimônio sob custódia. Nossa expectativa é de manutenção e de aumento do resultado positivo
para os próximos exercícios, considerando: • Efetividade da revisão dos processos internos, que agregaram produtividade e performance às operações; • Aumento da oferta e da diversificação de produtos; • Manutenção das experientes e qualificadas equipes das mesas de operações e dos comerciais; • Contínuo aumento da base de clientes; • Contínuo aumento dos volumes transacionados; • Contínuo investimento em tecnologia; e • Aumento no investimento em marketing. No que concerne ao disposto
nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 3.380, de 29/06/2006, 3.464, de 26/06/2007, 3.721, de 30/04/2009, e 4.090, de 24/05/2012, informamos que a descrição das estruturas de gerenciamento do risco operacional, de mercado, de crédito e de
liquidez são evidenciados em relatórios disponíveis na sede da Corretora. A Diretoria de Riscos é responsável pela política de gerenciamento de riscos, que contém critérios para aplicação do capital próprio. A política de gerenciamento de riscos é revisada
anualmente na busca de manter sua compatibilidade aos objetivos da Instituição e às condições de mercado. AAtiva Investimentos conta com equipe de especialistas em análises de risco, que aplicam ferramentas de controle de limites e monitoramento diário
em consonância com os parâmetros da política de gerenciamento de riscos. Esse monitoramento é realizado com base em análises diárias de estresse, de controle de liquidez e de limites financeiros operacionais. Os resultados são reportados às áreas da
Ativa Investimentos de modo a subsidiar os gestores na administração dos respectivos riscos incorridos. Rio de Janeiro, 06/04/2021. Administração
Balanço patrimonial em 31/12/2021 e 31/12/2020 (Em MR$)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 e semestre findo em 31/12/2021 (Em MR$)
Capital
Reserva de
Reserva de Ajuste de avaliação Lucros/ prejuízos
2021
2020
social
lucro legal
lucros especial
patrimonial
acumulados
Total
(Reapre24.578
832
8.874
69
34.353
sentado) Saldos em 01/01/2020
1.959
37.213
(39.172)
Ativo
523.441 586.154 Reserva de lucros (Nota 11.c)
(74)
(74)
Circulante
457.765 521.326 Atualização do investimento (Nota 5.a)
39.172
39.172
Disponibilidades (Nota 4)
7.499 5.242 Lucro do líquido do exercício
(7.000)
(7.000)
Aplicações interfinanceira de liquidez (Nota 4)
136.000 209.999 Dividendos pagos (Nota 11.b)
(5.000)
(5.000)
Instrumentos financeiros
56.141 50.425 Dividendos propostos (Nota 11 b)
24.578
2.791
34.087
(5)
61.451
TVMs (Nota 5.a)
55.929 48.739 Saldos em 31/12/2020
24.578
2.791
34.087
(5)
61.451
Operações de crédito
212 1.686 Saldos em 01/01/2021
22
425
(447)
Outros créditos
255.227 252.634 Reserva de lucros (Nota 11.c)
15.000
(15.000)
Rendas a receber
4.279 1.760 Aumento de capital (Nota 11.a)
5
5
Negociação e intermediação de valores (Nota 8)
226.206 232.313 Atualização do investimento (Nota 5.a)
447
447
Diversos (Nota 9)
24.742 18.561 Lucro do líquido do exercício
(2.000)
(2.000)
Outros valores e bens
2.898 3.024 Dividendos pagos (Nota 11.b)
(208)
(208)
Despesas antecipadas
2.898 3.024 Ajustes de exercícios anteriores
39.578
2.813
17.304
59.695
Não circulante
65.676 64.828 Saldos em 31/12/2021
Instrumentos financeiros
21.379 36.105
Capital Aumento Reserva de
Reserva de Ajuste de avaliação Lucros/ prejuízos
TVMs (Nota 5.a)
21.379 36.105
social de Capital lucro legal lucros especial
patrimonial
acumulados
Total
Créditos tributários (Nota 18)
9.411 3.813 Saldos em 01/07/2021
24.578
15.000
2.806
19.384
2
61.770
Outros créditos
20.912 17.046 Reserva de lucros (Nota 11.c)
7
128
(135)
Diversos (Nota 9)
20.912 17.046 Aumento de capital (Nota 11.a)
15.000 (15.000)
Imobilizado de uso (Nota 6)
13.276 7.027 Atualização do investimento (Nota 5.a)
(2)
(2)
Intangível (Nota 6)
698
838 Lucro do líquido do semestre
135
135
(2.000)
(2.000)
523.441 586.154 Dividendos pagos (Nota 11.b)
Passivo
(208)
(208)
Circulante
449.441 501.780 Ajustes de exercícios anteriores
39.578
2.813
17.30459.695
Depósitos
162.600 45.220 Saldos em 31/12/2021
Outros depósitos (Nota 10)
162.600 45.220 Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31/12/2021
Outras obrigações
286.841 456.560
e 2020 e semestre findo em 31/12/2021 (Em MR$)
e semestre findo em 31/12/2021 (Em MR$, exceto o lucro por ação)
Sociais e Estatutárias
- 5.000
2º Semes- Exercício Exercício
2º Semes- Exercício Exercício
Fiscais e previdenciárias (Nota 11.a)
2.831 2.192
tre 2021
2021
2020
tre 2021
2021
2020
Negociação e intermediação de valores (Nota 8)
234.068 414.367
135
447 39.172
(Reapre- Lucro líquido do semestre/exercícios
Diversas (Nota 11.b)
49.942 35.001
sentado) Marcação a mercado de TVM - disponíveis p/ venda
Não circulante
14.305 22.923 Receitas da intermediação financeira
(2)
5
(74)
38.835 80.209 47.331 - Líquido dos efeitos fiscais
Outras obrigações
14.305 22.923 Resultado de operações de crédito
133
452 39.098
231
602
793 Resultado abrangente
Diversas (Nota 11.b)
14.305 22.923 Resultado de operações com TVMs
39.202 80.703 46.822 Demonstração do fluxo de caixa - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
Patrimônio líquido (Nota 12)
59.695 61.451 Resultado com instrumentos financeiros e derivativos
(598) (1.094)
(284)
e semestre findo em 31/12/2021 (Em MR$)
Capital social
39.578 24.578 Resultado bruto da intermediação financeira
38.835 80.209 47.331
2º Semes- Exercício Exercício
Reserva de lucros
20.117 36.878 Outras receitas (despesas) operacionais
(11.034) (50.084)
9.405
tre 2021
2021
2020
Ajuste ao valor de mercado - TVMs
(5) Receitas de prestações de serviços (Nota 14)
50.972 100.015 93.723
(ReapreNotas explicativas às demonstrações financeiras - 31/12/2021 e 2020 (Em MR$) Despesas de pessoal
(27.755) (84.224) (76.584) Atividades operacionais
sentado)
1. Contexto operacional. A Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio Outras despesas administrativas (Nota 13)
(29.465) (55.896) (45.462) Lucro ajustado do semestre/exercício
(11.389)
7.927 61.951
e Valores (“Corretora” ou “Ativa Investimentos”),com sede na Avenida das Américas, Despesas tributárias
(5.960) (11.525) (9.399) Lucro do semestre/exercício
135
447 39.172
número 3.500, salas 311 a 318, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22.640-102, tem Resultado de participações em
Depreciação e amortização (Notas 6 e 13)
1.030
1.941
1.352
como objeto a realização de operações de compra e venda de TVMs junto às bolsas coligadas e controladas (Nota 7)
(867) Provisão para contingências (Nota 17.c)
(5.820) (5.595)
4.730
de valores, por conta própria e de clientes, além de prestar serviços de administração Outras receitas operacionais (Nota 15)
5.015
6.441 51.298 Provisão para tributos correntes de diferidos
(6.734) (4.720) 17.564
de clubes e fundos de investimento, tendo como sua controladora a Avita Participa- Outras despesas operacionais (Nota 16)
(3.841) (4.895) (3.304) Resultado de participações em coligadas
ções Ltda. As demonstrações financeiras compreendem o exercício de 1º de janeiro Resultado antes da tributação sobre o lucro
e controladas (Nota 7)
(867)
a 31/12/2021. 2. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstra- e das participações sobre o lucro
27.801 30.127 56.736 Variação de ativos e passivos
(15.915) (44.619) 63.617
ções financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas IR e contribuição social (Nota 19)
6.734
4.720 (17.564) Redução em TVMs e instrumentos
no Brasil aplicadas às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Provisão para IR
788
(865) (10.897) financeiros derivativos
6.509
7.536
4.976
Brasil (“BACEN”), associadas às normas e instruções do BACEN, e estão apresen- Provisão para contribuição social
361
(6.667) Redução em operações de crédito
771
1.474
1.392
tadas em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Ativo fiscal diferido
5.585
5.585
- Redução/(aumento) em negociação
Nacional (“COSIF”). A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Ad- Participações nos lucros
(34.400) (34.400)
e intermediação de valores
98.018
6.107 (48.557)
ministração use julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Os Participações nos lucros
(34.400) (34.400)
- (Aumento) em outros créditos e valores e bens
(10.600) (18.038) (15.090)
ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas referem-se, basicamente, Lucro líquido do semestre/exercícios
135
447 39.172 Aumento em depósitos
100.902 117.380 (107.889)
a valores de mercado dos TVMs, provisão para tributos e contribuições com exigi- Lucro por ação - R$
0,82
2,72 238,14 (Redução)/aumento em negociação
bilidade suspensa, a provisão para passivos contingentes, provisões para perdas
e intermediação de valores
(222.050) (180.299) 229.761
etc. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em zados em conta de ativo - Negociação e Intermediação de Valores, apropriado como Aumento/(redução) em outras obrigações
10.539 21.221
(1.576)
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de receita “pro rata” até a data do balanço, conforme preconiza a Circular BACEN nº IR e contribuição social pagos
(3.303) (9.152) (2.325)
sua determinação. A Corretora revisa as estimativas e premissas periodicamente. A 2.951, de 11/11/1999. O valor nominal dos contratos é registrado em contas de com- Caixa líquido gerado/(aplicado) pelas
Resolução BCB nº 2 de 2/08/2020, estabeleceu critérios gerais e procedimentos para pensação. e) Operações de crédito - conta margem. Financiamentos concedidos atividades operacionais
(30.604) (61.698) 122.643
divulgação das demonstrações financeiras, com vigência a partir de janeiro/2021, pela Corretora aos seus clientes para aquisição de ações emitidas por companhias Fluxos de caixa das atividades de investimento
incluindo: a apresentação da Demonstração do Resultado Abrangente e do Lucro abertas. As taxas de juros são pré-fixadas e apropriadas em bases “pro rata” dia. A Venda da controlada Ativa Wealth Management
por Ação, bem como as alterações efetuadas na apresentação do balanço patrimo- Corretora leva em conta as normas e instruções do CMN e do BACEN, associadas às Gestão de Investimentos Ltda
1.913
nial. As demonstrações financeiras foram elaboradas no curso normal de negócios. avaliações procedidas pela administração, na determinação dos riscos de crédito. f) Divid. recebidos de coligadas e controladas (Nota 7)
1.700
A administração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade Permanente. Os investimentos permanecem registrados no ativo permanente pelos Ajuste de avaliação patrimonial
(2)
5
(74)
da Corretora e da continuidade das atividades nos próximos 12 (doze) meses. A respectivos valores de aquisição. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de Alienação de imobilizado e intangível
1
administração aprovou a emissão e divulgação das demonstrações financeiras em aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo méto- Aquisição de imobilizado e intangível
(3.920) (8.050) (4.901)
06/04/2021. a) Reapresentação das demonstrações financeiras. Durante o exercício do linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens. Os ativos intangí- Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades
findo em 31/12/2021, a Corretora efetuou ajustes nas demonstrações financeiras veis são registrados pelo custo, deduzido da amortização pelo método linear durante de investimento
(3.922) (8.045) (1.361)
comparativas, em virtude da reclassificação de saldos de recursos mantidos pela a vida útil estimada, a partir da data da sua disponibilidade para uso. g) Investimentos Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Corretora em conta de registro de seus clientes, em linha com o requerido na Instru- em empresas controladas. A participação em controladas é avaliada pelo método Dividendos pagos
(2.000) (2.000) (7.000)
ção Normativa BCB 66/2020; em virtude da reclassificação entre linhas de receitas, de equivalência patrimonial, quando aplicável. h) Negociação e intermediação de Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades
alterando de “Outras Receitas Operacionais” para “Receita de prestação de Servi- valores. Demonstrado pelo valor das operações de compra ou venda de títulos re- de financiamento
(2.000) (2.000) (7.000)
ços”, solicitada pelo BACEN e em virtude da abertura de saldos nas demonstrações alizadas junto às bolsas de valores, por conta própria e de clientes, pendentes de Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (36.526) (71.743) 114.282
dos fluxos de caixa para melhor apresentação das variações líquidas dos fluxos de liquidação dentro do prazo regulamentar. i) Redução ao valor recuperável de ativos Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
caixa das atividades operacionais, de financiamento e de investimento. Tais ajustes (impairment). De acordo com o CPC 01, aprovado pela Resolução do CMN nº 3.566 No início do semestre/exercício
180.025 215.242 100.960
foram aplicados de forma retrospectiva, produzindo efeitos no Balanço patrimonial, de 29/05/2008, com base na análise da administração, se o valor contábil dos ativos No fim do semestre/exercício (Nota 4)
143.499 143.499 215.242
da Corretora exceder o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por “impairconforme apresentado no quadro a seguir:
ment” no seu resultado. j) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (36.526) (71.743) 114.282
31/12/2020
31/12/2020
e previdenciárias. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e pasOriginal Ajustes Reapresentado sivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios Corretora em seu contexto de negócios, ocorridas com frequência no presente e prevista para ocorrer no futuro, enquanto resultado não recorrente caracteriza-se pela
Passivo
descritos a seguir: • Contingências ativas: não são reconhecidas nas demonstrações
Circulante
501.780
501.780 financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua ocorrência como eventos extraordinários e/ou imprevisíveis, com tendência de
Depósitos
- 45.220
45.220 sua realização; sobre as quais não cabem mais recursos. • Contingências passivas: não se repetir no futuro.
Outras obrigações
501.780 (45.220)
456.560 são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de 4. Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020
Negociação e intermediação de valores (a) 459.587 (45.220)
414.367 assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda Componentes de caixa e equivalentes de caixa
Total do passivo e patrimônio líquido
586.154
586.154 de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a Disponibilidades (i)
7.499
5.244
31/12/2020
31/12/2020
liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis Outras operações com vencimento até 90 dias Original Ajustes Reapresentado com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas
aplicações interfinanceiras de liquidez (ii)
136.000 209.998
Demonstrações do resultado
143.499 215.242
possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, Saldo de caixa e equivalentes de caixa
Outras receitas e despesas operacionais
(38.286)
(38.286) enquanto aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão e divul- (i) O saldo de disponibilidade é composto por depósito em bancos-moeda nacional.
Receitas de prestações de serviços (b)
69.844 23.879
93.723 gação. • Obrigações legais - fiscais e previdenciárias: referem-se a demandas judi- (ii) As aplicações interfinanceiras de liquidez são lastreadas por títulos públicos fedeOutras receitas operacionais (b)
27.486 (23.879)
3.607 ciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns rais - LTN, LFT e NTN.
(a) A Corretora reclassificou, conforme orientação requerida pela Instrução Nor- tributos e contribuições. O montante discutido é quantificado, registrado e atualizado 5. TVMs e instrumentos financeiros derivativos
2021
2020
mativa BCB 66/2020, emitida em 28/12/2020, dos saldos de recursos mantidos em mensalmente. k) Lucro por ação. Calculado com base na quantidade de ações em Livres - Carteira Própria
conta de registro de seus clientes, enquanto não comprometidos em operações des- circulação nas datas dos balanços. l) IR e contribuição social. A provisão para IR foi Letras Financeiras do Tesouro - LFT
539
1.797
ses clientes, anteriormente registrados no grupo de “Negociação e intermediação constituída com base no lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas Cotas de Fundos de Investimento
102
122
financeira”, para o grupo de “Depósitos”, no montante de R$ 45.220; (b) A Corretora na legislação fiscal, à alíquota base de 15%, acrescida de adicional de 10%, quando Letras de Câmbio - LC
154
reclassificou, conforme orientação requerida pelo BACEN, saldos de rendas com devido, sobre bases tributáveis de acordo com a legislação em vigor. A contribuição Debêntures
10
brokeragem e corretagem, comissões e de intermediação financeira de operações social foi constituída à alíquota de 20% (de acordo com a lei 14.183, de 14/07/2021, Letras de Crédito do Agronegócio - LCA
1.510
no exterior do grupo de “Outras receitas operacionais” para o grupo de “Receitas de a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido passará a ser de 15% a par- Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI
417
1.300
prestação de serviços”, no montante de R$ 23.879.
tir/01/2022). A despesa com IR e contribuição social do exercício foi impactada por Certificados de depósitos bancários - CDB
247
2020
2020
Demonstração do fluxo de caixa
adições de despesas temporariamente indedutíveis. A administração da Corretora,
1.068
5.130
Reapre- conforme disposto na Resolução CMN no. 4842 de 30/07/2020, constituiu créditos Vinculados à prestação de garantias
Atividades operacionais
Original Ajustes sentado tributários no exercício de 2021 sobre adições temporárias, prejuízo fiscal e base Letras Financeiras do Tesouro - LFT
49.309 53.567
Lucro ajustado do semestre/exercício
61.951
- 61.951 negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. (Nota 18). m) Demais ativos e Certificados de depósitos bancários - CDB
432
Lucro do semestre/exercício
39.172
- 39.172 passivos. São apresentados pelos seus valores de realização ou liquidação na data Fundo de investimento liquidez - B3
26.916 25.715
Depreciação e amortização
1.352
1.352 do balanço. n) Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos Outros
18
Provisão para contingências
4.571
159
4.730 de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento
76.240 79.714
Provisão para tributos correntes de diferidos
- 17.564 17.564 contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Total
77.308 84.844
Ajuste a mercado de TVMs
(74)
74
- Pronunciamentos Contábeis (CPC). o) Resultados recorrentes e não recorrentes. Circulante
55.929 48.739
Resultado de participações em coligadas e controladas
867
(1.734)
(867) Resultado recorrente é aquele que está relacionado com as atividades usuais da Não circulante
21.397 36.105
Variação de ativos e passivos
60.692
- 63.617
a)
TVMs.
Em
31/12/2021
e
31/12/2020,
os
TVMs
estão
classificados
na
categoria
disponível
para
venda,
e
a
composição
por
natureza
e
vencimento,
era
a seguinte:
Redução em TVMs e instrumentos
31/12/2021
31/12/2020
financeiros derivativos
4.976
4.976
Valor Valor de mercado/
Sem vencimento/ De 1 a Acima de Valor de mercado/
Redução em operações de crédito
1.392
1.392
Título
de custo
contábil vencimento até 365 dias 3 anos
3 anos
contábil
Redução/(aumento) em negociação e
49.840
49.845
28.893 20.863
89
55.364
intermediação de valores
- (48.557) (48.557) Letras Financeiras do Tesouro - LFT
679
(Aumento) em outros créditos e valores e bens
(63.467) 48.377 (15.090) Certificados de Depósitos Bancários - CDB
10
10
10
Aumento em depósitos
- 45.220 (107.889) Debêntures
Letras de Câmbio - LC
154
(Redução)/aumento em negociação e
1.510
intermediação de valores
- 76.652 229.761 Títulos da Dívida Agrária - TDA
26.916
26.916
26.916
25.715
Aumento/(redução) em outras obrigações
135.693 (137.269) (1.576) Fundo de investimento liquidez - B3
417
417
417
1.300
IR e contribuição social pagos
(2.325) (2.325) Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI
Cotas de Fundos de investimento
102
102
102
122
Caixa líquido gerado/(aplicado) pelas
18
18
18
atividades operacionais
124.482
(1.839) 122.643 Outros
Total
77.303
77.308
55.929 21.280
99
84.844
Fluxos de caixa das atividades de investimento
O valor de custo dos TVMs, exceto as cotas de fundos de investimento, corresponde ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. O
Venda da controlada Ativa Wealth Management
Gestão de Investimentos Ltda
1.913
1.913 valor de mercado dos CDBs, LCs, CRIs e TDAs foi apurado, utilizando-se os preços e taxas divulgados pela B3. O valor de mercado das LTNs, LFTs e das NTN foi apurado
Dividendos recebidos de coligadas e controladas
1.700
1.700 utilizando-se os preços divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”). O ajuste a valor de mercado dos títulos
Dividendos pagos
(7.000)
7.000
- classificados como disponíveis para venda somava R$5 em 31/12/2021 (R$(74) em 2020), em contrapartida ao patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários. Os valores
Ajuste de avaliação patrimonial
(74)
(74) das cotas de fundo de investimento, correspondem aos valores de cotas na data do balanço, divulgada pela instituição financeira administradora do fundo. b) Instrumentos
Alienação de imobilizado e intangível
1
1 financeiros derivativos. Em 31/12/2021, a Corretora apresentava saldos decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos (intermediação de Swap), no
Aquisição de imobilizado e intangível
(4.901)
(4.901) valor de R$40 (R$30 em 31/12/2020). 6. Imobilizado e intangível. Durante os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020, a Corretora realizou as seguintes movimentações
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades
em seu imobilizado:
de investimento
(10.200)
8.839
(1.361)
31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Descrição
Taxa
Saldo inicial
Aquisições
Baixas
Transferências
Depreciação
Saldo final
Dividendos pagos
(7.000) (7.000) Imobilizações em curso
2.090
4.270
6.360
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades
Imobilizado de uso:
de financiamento
(7.000) (7.000) - Instalações
36
(8)
28
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 114.282
- 114.282 - Móveis e utensílios
589
284
(134)
739
3. Principais práticas contábeis. a) Apuração do resultado. As receitas e despesas - Equipamentos de informática
1787
2.781
(772)
3.796
são apropriadas pelo regime contábil de competência, observando-se o critério “pro - Equipamentos de comunicação
569
37
(129)
477
rata” dia para as operações de natureza financeira. As operações com taxas pré-fixa- - Benfeitorias imóveis de terceiros
1.956
596
(676)
1.876
das são registradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas correspondentes Total imobilizado de uso
7.027
7.968
(1.719)
13.276
a períodos futuros são registradas em conta redutora dos respectivos ativos e pas- Intangível
sivos. As operações com taxas pós-fixadas são atualizadas até a data do balanço. Software
838
82
(222)
698
b) Caixa e equivalente de caixa. Conforme Resolução CMN nº 4.818 de 29/05/2020, Total intangível
838
82
(222)
698
inclui dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta
31/12/2020
liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de ven- Descrição
Taxa
Saldo inicial
Aquisições
Baixas
Transferências
Depreciação
Saldo final
cimento inferior ou igual a 90 dias no momento da aplicação. c) Aplicação interfinan- Imobilizações em curso
80
2.090
(1)
(79)
2.090
ceira de liquidez. As aplicações interfinanceiras de liquidez estão apresentadas pelo Imobilizado de uso:
valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. d) - Instalações
10%
64
(28)
36
TVMs e instrumentos financeiros derivativos. Os TVMs são classificados de acordo - Móveis e utensílios
10%
736
49
(196)
589
com a intenção da administração, nas seguintes categorias: (I) Títulos para negocia- - Equipamentos de informática
20%
684
1.351
(248)
1787
ção. (II) Títulos disponíveis para venda. (III) Títulos mantidos até o vencimento. Os - Equipamentos de comunicação
10%
602
132
(165)
569
TVMs classificados na categoria I são ajustados pelo valor de mercado, sendo estes - Benfeitorias imóveis de terceiros
20%
551
1.889
(484)
1.956
ajustes com contrapartida em conta de resultado; os títulos classificados na catego- Total imobilizado de uso
2.166
4.173
(1)
1.889
(1.200)
7.027
ria II são registrados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, Intangível
em contrapartida do resultado e avaliados ao valor de mercado em contrapartida Software
20%
262
728
(152)
838
de conta específica do patrimônio líquido, líquidos dos efeitos tributários. Os TVMs Benfeitoria imóveis de terceiros
20%
1.889
(1.889)
classificados na categoria III são avaliados pelo respectivo custo de aquisição, acres- Total intangível
2.151
728
(1.889)
(152)
838
cido dos rendimentos intrínsecos auferidos, reconhecidos em conta de resultado. Os 7. Participação em controlada. Até 30/09/2020, a Ativa possuía 60% de participação na sua controlada Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda. Em
instrumentos financeiros derivativos, de acordo com a Circular BACEN nº 3.082 de 06/10/2020, foi celebrado “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” entre a Corretora e Galapagos Investimentos Ltda. referente a venda da controlada
30/01/2020, são ajustados ao valor de mercado. Operações de swap - intermedia- Ativa Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda. pelo montante de R$48.000. A alienação gerou um ganho de R$47.821 (R$34.632 líquido dos efeitos tributários).
ção. Os valores a receber sobre operações de intermediação de swap são contabili- O investimento era avaliado pelo método da equivalência patrimonial.
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Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores
CNPJ/MF nº 33.775.974/0001-04

Investimento - participação em Controlada até 30/09/2020
Quantidade de cotas
150.000
Participação direta
60%
Capital social
150
30/09/2020 31/12/2019
Patrimônio líquido da Controlada nos períodos findos
299
4.577
Lucro líquido da Controlada nos períodos findos
4.094
6.651
Valor contábil do investimento nos períodos findos
179
2.746
Resultado de participação nos períodos findos
(867)
2.815
Dividendos recebidos
1.700
1.297
Adiferença de R$3.323 (R$1.176 em 31/12/2019) entre a participação da Corretora no
resultadodacontroladaAtivaWealthManagementGestãodeInvestimentosLtda.eoresultadodaequivalênciapatrimonial,édecorrentesubstancialmentedadistribuiçãodesproporcional de dividendos, aos cotistas minoritários, conforme deliberado em reunião.
8. Negociação e intermediação de valores
2021
2020
Ativo
Caixa de registro e liquidação
216.802 219.264
Devedores - conta liquidação pendentes
8.794 12.393
Operações sobre ativos financeiros e mercados a liquidar
571
626
Operações de swap - intermediação
40
30
Total
226.206 232.313
Passivo
Caixa de registro e liquidação
209.945 188.972
Credores - conta liquidação pendentes
16.848 267.866
Operações sobre ativos financeiros e mercadoria a liquidar
5.717
1.025
Outras obrigações por negociação e intermediação de valores
1.558
1.724
Total
234.068 459.587
As rubricas “Caixa de registro e liquidação” registram os valores a crédito e débito referentes a operações realizadas na B3 S.A., por conta própria e de clientes, bem como
as correspondentes liquidações. As rubricas “Devedores - conta liquidação pendentes” e “Credores - conta liquidação pendentes” representam, basicamente, valores
pendentes de liquidação dentro dos prazos regulamentares, relativos a operações
de compra e venda de títulos e contratos de ativos financeiros realizadas na B3 S.A.
9. Outros créditos - diversos
2021
2020
Depósitos judiciais (a)
20.913 17.046
Impostos a compensar (b)
24.247 15.059
Adiantamentos salariais
97
41
Adiantamento de pagamentos
336
257
Pagamentos a ressarcir
62
3.204
45.107 35.607
Circulante
24.742 18.561
Não circulante
20.913 17.046
(a) Os valores das causas judiciais encontram-se totalmente provisionados. (b) Saldo
composto, principalmente, por montantes de IRPJ e CSLL pagos a maior entre 2012
e 2019. 10. Outros depósitos. A rubrica de outros depósitos registra os saldos dos
recursos líquidos mantidos por sociedades corretoras de TVMs e por sociedades
distribuidoras de TVMs em conta de registro de seus clientes, enquanto não comprometidos em operações de clientes. Em 31/12/2021, o saldo era de R$ 162.600 (R$
45.220 em 2020). 11. Outras obrigações
a) Fiscais e previdenciárias
2021
2020
Provisão para impostos diferidos
4
2.832
2.188
Impostos e contribuições a recolher
2.832
2.192
Circulante
2.832
2.192
b) Diversas
2021
2020
Outras obrigações
702
890
Férias
2.719
1.874
Gratificação
38.834 25.980
Indenizações trabalhistas
20
Provisões trabalhistas (Nota 17.c)
2.955
8.798
Taxas e contribuições sociais - IRPJ e CSLL (a) (Nota 17.c)
5.040
4.919
Taxas e contribuições sociais - PIS e COFINS (b) (Nota 17.c)
6.311
6.164
Taxas e contribuições sociais - outros (c) (Nota 17.c)
19
Fornecedores
7.666
9.280
59.813 57.924
Circulante
49.942 35.001
Não circulante
14.305 22.923
(a) A Corretora questiona judicialmente, ação de cobrança de IRPJ e CSLL decorrentes de divergência de critério de atualização monetária das demonstrações financeiras adotado em janeiro de 1989. A administração registrou provisão referente ao
montante depositado judicialmente no exercício de 2010. O montante vem sendo
atualizado à taxa SELIC. (b) Em janeiro de 2008, a Corretora impetrou questionamento judicial requerendo suspensão da exigibilidade do PIS e da COFINS sobre
as receitas de intermediação financeira a partir/02/2008. Em fevereiro de 2008, foi
emitido Mandato de Segurança dando à Corretora o direito de depositar judicialmente os valores que seriam devidos. Dessa forma, a Corretora depositou judicialmente
os valores de PIS e COFINS sobre receitas financeiras com competência/02/2008
a dezembro de 2013, constituindo provisão em igual valor. O saldo da posição é
atualizado, mensalmente, pela taxa Selic. (c) A Corretora vem questionando judicialmente algumas taxas e contribuições sociais. Essas obrigações em litígio estão
garantidas integralmente por depósitos judiciais e há provisão constituída com base
na legislação vigente na época do fato gerador. 12. Patrimônio líquido. a) Capital
social. É representado por 164.485 (164.485 em 2020) ações ordinárias. Em AGE
datada de 30.06.2021, os acionistas aprovaram o aumento de capital no montante
de R$15.000, sem emissão de novas ações, via reservas de lucros. Tal aumento
depende da aprovação do Banco Central do Brasil para ser incorporado ao capital.
b) Dividendos. O estatuto prevê a destinação de dividendos mínimos de 25% sobre
o lucro líquido conforme legislação societária. No exercício findo em 31/12/2021, foram distribuídos R$2.000 referente ao lucro de exercícios anteriores. No exercício
de 2020, foram distribuídos R$7.000 de dividendos, sendo R$ 2.000 referente ao
próprio exercício e R$ 5.000 referente a exercícios anteriores. No exercício findo em
31/12/2021, o valor do dividendo por ação é de R$ 2,72 (dois reais e setenta e dois
centavos) e em 31/12/2020 era de R$ 238,14 (duzentos e trinta e oito reais e quatorze
centavos). c) Reserva legal. Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido, antes de
qualquer outra destinação, limitada a 20% do capital social e aprovada em assembleia de acionistas. No exercício findo em 31/12/2021, foi constituído R$22 (2020
- R$1.959) de reserva legal. d) Reserva de lucros especial. Constituída pelo lucro
líquido do exercício não distribuído. e) Ajuste de avaliação patrimonial. Refere-se ao
ajuste a valor de mercado dos TVMs classificados como disponíveis para venda,
líquidos dos efeitos tributários.
13. Outras despesas administrativas
2º Semestre
Exercício
2021
2021
2020
Despesas serviços técnicos especializados
5.872 11.123 11.274
Despesas processamento de dados
11.668 23.108 17.010
Despesas de comunicações
1.221
2.499 2.437
Despesas de aluguéis
1.477
2.719 2.338
Despesas serviços do sistema financeiro
2.271
4.063 1.967
Despesas de promoções e relações públicas
612
774
309
Despesas de depreciação
917
1.719 1.200
Despesas de manutenção e conservação de bens
271
576
732
Despesas de viagem
279
326
113
Despesas com água, energia e gás
354
696
670
Despesas de arrendamento de bens
15
44
40
Despesas de amortização
113
222
152
Despesas com transporte
255
464
341
Despesas de material
18
36
104
Despesas propaganda e publicidade
2.981
5.566 4.726
Despesas serviços de terceiros
25
42
19
Despesas de publicações
31
Despesas de seguros
103
130
10
Outras despesas administrativas
1.014
1.789 1.989
Totais
29.465 55.896 45.462
14. Receita com prestação de serviços
2º Semestre
Exercício
2021
2021
2020
(Reapresentado)
Rendas de administração de fundos de investimento
3.891 6.343
4.027
Rendas de administração de sociedades
de investimento
554
898
479
Rendas de comissão de colocação de títulos
1.130 4.501
2.321
Brokeragem
975 2.195
1.636
Comissões
6.760 14.325 15.720
Receitas provenientes do exterior (a)
3.671 6.674
6.523
Rendas de corretagem de operações de bolsa
33.709 64.797 63.017
Outros
282
282
Totais
50.972 100.015 93.723
(a) Serviço de intermediação financeira de operações no exterior e no Brasil em parceria com a Tradition Securies and Derivatives Inc.

15. Outras receitas operacionais

2º Semestre
2020

Exercício
2021 2020

31/12/2021
31/12/2020
IR
CS
IR
CS
IRPJ diferido no resultado
2.556
CSLL diferido no resultado
- 3.029
Total IRPJ e CSLL efeito diferido
2.556 3.029
Total IRPJ e CSLL efeito no resultado
1.691 3.029 (10.897) (6.667)
Créditos tributários. A Corretora possui prejuízos fiscais e base negativa de IR e contribuição social não registrados, passíveis de compensação com lucros tributáveis
futuros nas condições estabelecidas pela legislação vigente. A Corretora também
possui adições temporárias na base do IR e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Em 31/12/2021 e 2020 as bases de créditos tributários eram as seguintes:
Movimentação das bases de créditos tributários
Base Outras Provisão
Prejuízo negativa da despe- para conDiscriminação
fiscal
CSLL
sas tingências Totais
Saldo em 31/12/2020
6.055
9.400 2.826
19.901 38.182
Prejuízo Fiscal/
Base Negativo no exercício
6.646
- 6.646
Realização/Reversão
(1.629)
- (2.388)
(5.595) (9.612)
Saldo em 31/12/2021
4.426
16.046
438
14.306 35.216
Com base na Resolução CMN nº 4.842 de 30/07/2020 e Resolução BCB nº 15 de
17/09/2020, em 31 dezembro de 2021 a Corretora constituiu crédito tributário sobre
prejuízo fiscal, base negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e diferenças
temporárias. Em 31/12/2021 o crédito tributário apresentou a seguinte movimentação:
Movimentação dos créditos tributários
Base Outras Provisão
Prejuízo negativa da despe- para conDiscriminação
fiscal
CSLL
sas tingências Total
Saldo em 31/12/2020
1.611 2.212
- 3.823
Constituição
1.106
796
175
5.722 7.799
Realização/Reversão
- (2.211)
- (2.211)
Saldo em 31/12/2021
1.106
2.407
176
5.722 9.411
Com base nas projeções de resultados, a Administração considera que deverá auferir resultados tributáveis, dentro do prazo regulamentar, para absorver os créditos
tributários registrados nas demonstrações financeiras. Essa estimativa é periodicamente revisada, de modo que eventuais alterações na perspectiva de recuperação
desses créditos sejam tempestivamente consideradas nas demonstrações financeiras. As estratégias de planejamento tributário adotadas para a determinação do valor
de realização dos impostos diferidos são prudentes e realistas e a Administração
entende que os créditos serão realizados dentro do prazo estipulado na legislação
vigente. Perante a um cenário conservador, a Administração projeta a realização da
seguinte forma:
Prejuízo Base negatiOutras Provisão para
Valor
fiscal va da CSLL despesas contingências Total presente
2023
413
248
- 661
593
2024
2025
70
42
- 112
89
2026
432
259
- 691
527
2027
192
557
- 749
533
Acima
de 5 anos
1.301
175
5.722 7.198
4.291
1.106
2.407
175
5.722 9.411
6.033
Total
O valor presente do crédito tributário é estimado em R$6.033 utilizada a taxa Selic
estipulada para os respectivos períodos (taxas Selic extraídas do boletim Focus do
Bacen datado de 31/12/2021). A Medida Provisória nº 1.034/2021, publicada no Diário Oficial de 01/03/2021, majorou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas integrantes do setor financeiro, conforme definição da Lei Complementar nº 105/2001. A alíquota passou de 15% para
20% até 31/12/2021, e a partir/01/2022, voltará a 15%. 20. Gerenciamento de risco.
A gestão de risco das operações é efetuada por meio de políticas internas e equipes
independentes das áreas de negócio da Corretora, que monitoram os diversos riscos
inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de mercado, liquidez,
crédito e operacional. Essas estruturas de gerenciamento e podem ser assim resumidas: a) Risco de mercado. A administração de riscos nas operações é efetuada
através do monitoramento de limites e exposições aos riscos pela área de risco, que
atua de forma independente das áreas de negócio. Os limites e posições são discutidos em Comitê de Risco & Compliance. Como rotina diária, a área de risco controla
as alavancagens dos clientes da Corretora como forma de limitar a exposição ao
risco de mercado, realiza a marcação a mercado de sua carteira própria, além de pré-avaliar as chamadas de margem que ocorrerão no dia seguinte de forma a agir proativamente para evitar saldos negativos de seus clientes. Outra medida adotada pela
área de risco em momentos de maior volatilidade no mercado é o estabelecimento
de percentuais de sobre-garantias mais elevados comparativamente a momentos
de normalidade. b) Riscos de liquidez. Controla-se o fluxo de caixa futuro, de forma a
identificar possíveis descasamentos entre ativos e passivos. Além do fluxo de caixa
contratado, verifica-se o comportamento do fluxo de caixa em cenários de stress,
considerando renovações, resgates antecipados, diminuição de novas captações
para a parte passiva da carteira da Corretora; renovações, defaults e atrasos para a
carteira de crédito; e situações de stress de mercado sobre a carteira de ativos negociado sem bolsa. A Corretora também realiza testes de sensibilidade para impactos
no valor de sua carteira própria de acordo com metodologia adotada pelo BACEN.
c) Risco de crédito. A Corretora avalia continuamente o valor das aplicações de toda
a sua base de clientes e as compara com os valores declarados pelos mesmo sem
seu cadastro, mantendo as exposições dos clientes compatíveis com seu patrimônio
declarado. Também são avaliadas continuamente a qualidade das garantias depositadas pelos clientes na Corretora, assim como os saldos em conta e os valores de
patrimônio líquido de cada um dos clientes. d) Risco operacional. A gestão de risco
é efetuada através da análise dos principais processos e identificação dos riscos e
respectivos controles mitigadores. Anualmente, a Corretora realiza ciclo de autoavaliação para identificação e correção das deficiências de controles e emite relatório
que consolida as deficiências identificadas e descreve e estrutura do gerenciamento
do risco operacional adotado pela corretora. O risco operacional é subordinado à
diretoria independente que mantém estreita interação com a área de Compliance,
visando a segurança de todos os procedimentos. Os relatórios de gestão de riscos
são de acesso público e encontram-se disponíveis na sede da Corretora: Av. das
Américas, 3.500, Condomínio Le Monde, Ed. Londres, Sls 314 a 318, Barra da Tijuca, RJ, CEP 22640-102. Tel.: (21) 3515-0200. 21. Acordo Basileia. Em outubro de
2013, entraram em vigor as novas regras de mensuração do capital regulamentar.
As instituições financeiras e entidades equiparadas têm que manter patrimônio de
referência mínimo de 10,5% (10,5% em 2018) dos seus ativos ponderados por graus
de risco às exposições em ouro, moedas estrangeiras e operações sujeitas ao risco
operacional e às variações: cambial; de taxa de juros; de preço de commodities; e de
preço de ações classificadas na carteira de negociação, conforme normas e instruções do BACEN. Em 31/12/2020 e 2019, os limites operacionais estão devidamente
atendidos. A situação da Corretora, em relação ao risco de exposição das operações
2021
2020
financeiras, está assim representada:
Patrimônio de Referência Exigido - PRE
25.828
24.723
Ativos ponderados por risco (RWA)
322.858
309.033
Risco de mercado
9.692
18.026
Risco de crédito
111.420
138.889
Risco operacional
201.745
152.118
Valor da margem ou insuficiência (PR - PRE)
29.656
35.891
Patrimônio de referência - PR
55.485
60.613
Índice de Basileia
17,19%
19,61%
Índice de imobilização
23,93%
11,59%
Valor da margem ou insuficiência de imobilização
14.466
23.280
22. Outras informações. A responsabilidade pela custódia de títulos de clientes
nas bolsas de valores em 31/12/2021 era de R$1.328.713 (R$2.081.006 em 2020).
Em 31/12/2021, a Corretora possuía um volume de recursos sob gestão no total de
R$82.142 (R$100.827 em 2020), sendo a totalidade referente à gestão da carteira de
clubes de investimentos administrados por terceiros. A pandemia da Covid-19 mudou completamente o cenário global e criou enormes desafios em todos os aspectos
da sociedade, em saúde, segurança e economia. Com isso a Ativa Investimentos
tomou uma série de medidas para proteção e suporte a seus colaboradores, clientes, parceiros comerciais e fornecedores, que incluem o uso do trabalho remoto e o
estímulo ao uso dos canais digitais, possibilitando a continuidade dos negócios. Vale
ressaltar que o Corretora gerou os resultados esperados ao longo da pandemia. 23.
Resultado não recorrente. Conforme disposto na Resolução BCB nº 02/2020, deve
ser considerado como resultado não recorrente o resultado que não esteja relacionado ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas da Corretora e
não esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. No exercício
de 2021 não foram apurados resultados não recorrentes. No exercício de 2020,
o saldo do resultado não recorrente é de R$47.821 (R$34.632 líquido dos efeitos
tributários) referente ao resultado originado pela venda da controlada Ativa Wealth
Management Gestão de Investimentos Ltda (Notas 7 e 15).
Augusto Afonso Teixeira de Freitas, Diretor
Juliana Figueiredo de Oliveira, Diretora
Rafael Luiz Pinho de Andrade - Contador - CRC/RJ 117146/O-5

Venda da controlada Ativa Wealth Management
Gestão de Investimentos Ltda (Nota 7 e 23)
- 47.691
Receitas de reversão de provisões operacionais (a)
3.090 3.090
746
Taxas diversas
72
778 1.557
Multas sobre liquidação
245
645
899
Variações monetárias ativas
1.209 1.284
160
Outros
399
644
245
Total
5.015 6.441 51.298
(a) Refere-se a reversão de provisão para processos trabalhistas efetuadas durante
o exercício de 2021.
2º Semestre
Exercício
16. Outras despesas operacionais
2021
2021
2020
Variações monetárias passivas
189
264
158
Perdas no recebimento de crédito
134
177
334
Desconto condicional
10
46
108
Multa/juros
535
535
282
Perdas operacionais (a)
77
836
2.307
Processo judicial (b)
2.896
2.896
Outras
141
115
Total
3.841
4.895
3.304
(a) Refere-se a cadastro de operações incorretas, gerando prejuízo para a Corretora.
(b) Refere-se a baixa de depósitos judiciais relativos a processos trabalhistas, decorrente de conclusão de processos durante o exercício de 2021. 17. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias. a) Ativos contingentes. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas
e passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos no
CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Em 31/12/2021
e 2020, a Corretora não tem contabilizados ativos contingentes, porém é parte envolvida em causas com perspectiva de êxito possível no valor de R$3.793 (R$3.053,
em 31/12/2020). b) Passivos contingentes e obrigações legais. Provisões trabalhistas.
São compostas por demandas movidas por ex-colaboradores principalmente com pedidos de horas extras, equiparação salarial e vínculo empregatício. Os valores das
contingências são provisionados de acordo com análise do valor potencial de perda,
considerando o estágio atual do processo e o parecer de consultores jurídicos externos
e internos. No exercício findo em 31/12/2021, foram constituídas provisões no valor de
R$126 (R$4.571 em 31/12/2020). Provisões cíveis. Nas ações cíveis com potencial
de perda (danos morais e patrimoniais e outros processos com pedidos condenatórios) os valores das contingências são provisionados com base no parecer de consultores jurídicos externos e internos. Provisões fiscais e previdenciárias. As provisões
para processos fiscais e previdenciários são representadas por processos judiciais e
administrativos de tributos federais, municipais e estaduais e são compostas por obrigações legais e passivos contingentes. Sua constituição é baseada na opinião de consultores jurídicos externos e internos e na instância em que se encontra cada um dos
processos. c) Composição e movimentação das provisões no exercício. A administração da Corretora está questionando a constitucionalidade de alguns procedimentos
fiscais relacionados aos tributos federais, bem como participa em outros processos
judiciais, fiscais e cíveis. A administração da Corretora, com base na opinião dos consultores jurídicos, considera, para os processos judiciais em andamento, que as provisões para esses riscos em 31/12/2021 e 2020 são adequadas para cobrir eventuais
perdas decorrentes desses processos. Seguem abaixo as provisões constituídas
e as respectivas movimentações no exercício:
2021
2020
Provisão para riscos fiscais
11.350
11.102
Provisão para processos trabalhistas
2.955
8.798
Total
14.305
19.900
31/12/2021
31/12/2020
Fiscais Trabalhistas Fiscais Trabalhistas
Saldo no início do exercício
11.102
8.798
10.943
4.227
(+) Constituições
126
4.571
(-) Baixas e reversões
(14)
(5.973)
(+) Atualização monetária
266
159
Saldo no final do exercício
11.354
2.951
11.102
8.798
d) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis. Os processos judiciais
e administrativos que, com base na opinião dos consultores jurídicos e da administração, são classificados como perdas possíveis, não são reconhecidos contabilmente.
• Corretora é ré em processos por danos materiais e morais referentes a operações
realizadas por investidores. A administração da Corretora discorda das exigências
formuladas pelo autor apresentado contestações. Os assessores legais contratados
pela Corretora avaliam a probabilidade de êxito como possível. • Processos trabalhistas em que se discute a inexistência de relação de emprego, e, consequentemente, as
verbas correlatas, tais como horas extras e equiparação salarial. Os assessores legais
contratados pela Corretora entendem que a probabilidade de perda para tais causas é
possível. Os processos administrativos, cíveis e trabalhistas que, com base na opinião
dos assessores jurídicos e da administração, são classificados como perdas possíveis no montante de R$31.614 (R$33.620 em 31/12/2020), não são reconhecidos
contabilmente. Em 2011, a Corretora recebeu autos de infração da Receita Federal
para exigência de valores relativos a: (a) IRPJ e CSLL em função (i) do pagamento de
dividendos aos acionistas mediante a entrega de ações avaliadas a valores de livro;
e (ii) do processo de desmutualização da BOVESPA e da BM&F; e (b) Contribuição
para o PIS e COFINS em função (i) do processo de desmutualização da BOVESPA e
da BM&F; e (ii) da importação de serviços de assessoria financeira. Em relação aos
questionamentos sobre IRPJ e CSLL em função do pagamento de dividendos aos
acionistas mediante a entrega de ações avaliadas a valores de livro e contribuição de
PIS e COFINS em função do processo de desmutualização da BOVESPA e da BM&F.
A cobrança pela União Federal a título de IRPJ e de CSLL decorrente do pagamento
de dividendos aos acionistas mediante a entrega de ações avaliadas a valores de livro
encontra-se encerrada no processo administrativo. A validade do débito é objeto de
ação judicial, estando a sua exigibilidade suspensa por força de decisão liminar proferida em primeira instância pela Justiça Federal e confirmada pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, sendo a sua perda classificada como possível pelos assessores
jurídicos da Corretora. A Corretora questiona judicialmente o auto de infração lavrado
pela Receita Federal para cobrança de IRPJ e de CSLL por suposta distribuição disfarçada de lucros quando da transformação societária das bolsas (Bovespa e BM&F)
em sociedades anônimas (“desmutualização”). A Corretora alega que a operação de
distribuição de dividendos “in natura” poderia ser realizada com base no valor de livro
das ações. Dessa forma, com base na opinião dos assessores jurídicos, o valor em
risco é de R$122.902em 31/12/2021 (R$120.020 em 31/12/2020). A Corretora questiona judicialmente o auto de infração lavrado pela Receita Federal para cobrança
de cobrança de PIS e COFINS sobre a venda das ações que substituíram os títulos
da Bovespa e da BM&F, sob a alegação de que as ações deveriam ser classificadas
como integrantes do ativo circulante. A Corretora alega que as ações estariam corretamente classificadas como integrantes do ativo permanente, sendo que a venda das
mesmas foi excluída da base de cálculo de PIS e COFINS conforme determina o art. 3,
§ 2, inciso IV da Lei 9.718/1998. Dessa forma, com base na opinião de seus assessores jurídicos, o valor da exposição tributária é de R$26.931 em 31/12/2021 (R$26.503
em 31/12/2020). 18. Transações com partes relacionadas. (a) A remuneração total
dos Diretores durante o exercício findo em 31/12/2021, foi de R$14.055 (R$2.241 em
2020), a qual é considerada benefício de curto prazo. De acordo com a administração não existem outros benefícios de curto e longo prazo. (b) A Ativa Wealth tem por
objeto a prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e
serviços de consultoria econômica e financeira. Nos contratos de administração de
carteira a Corretora atua como interveniente anuente. O contrato não prevê remuneração entre as partes. Em outubro de 2020, a Ativa Wealth foi alienada, passando
esta, a não pertencer mais ao Grupo. Consequentemente o contrato em questão será
revisado e ajustado (Nota 22). (c) Durante o exercício findo em 31/12/2021, foi pago, a
título de aluguel de sala comercial, o montante de R$674 (R$674 em 2020) à empresa
JRS Empreendimentos, cujo acionista também é acionista da Ativa Investimentos. (d)
Os acionistas da Corretora mantêm saldo de depósitos para investimentos e credores - conta de liquidação pendente junto à Corretora em 31/12/2021, no montante de
R$335 (R$1.399 em 2020). 19. IR e contribuição social. Reconciliação entre o IR e
a contribuição social à taxa efetiva e nominal
31/12/2021
31/12/2020
IR
CS
IR
CS
Resultado antes do IR e da contribuição social (4.276) (4.276) 56.732 56.732
Alíquota média do exercício - alíquota
vigente - 40% (2018-45%)
25%
20%
25%
15%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de
acordo com a alíquota média do exercício
- 14.183 8.510
Adições
13.060
985
9.381 8.940
Exclusões
(3.354) (3.354) (2.175) (2.175)
Base de cálculo de IRPJ e CSLL antes
da compensação
5.430 (6.646) 63.938 63.497
(-) Compensação prejuízos anteriores
(1.629)
- (19.181) (19.049)
Base de IRPJ e CSLL após compensação
3.801 (6.646) 44.757 44.448
IRPJ no resultado
(926)
- (11.165)
CSLL no resultado
- (6.667)
(-) PAT
61
268
Total IRPJ e CSLL efeito no resultado
(865)
- (10.897) (6.667)
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Diretores e Acionistas da Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores - Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores (“Corretora”),
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 financeira da Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 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 aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 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 Corretora, 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 - Reapresentação dos saldos comparativos. Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 2.a. às demonstrações financeiras, a qual descreve as reapresentações efetuadas sobre os valores correspondentes ao exercicio findo em
31/12/2020, relacionadas as reclassificações: i) dos saldos de recursos mantidos em conta de registro de seus clientes, em linha com o requerido na Instrução Normativa BCB 66/2020; ii) de receitas de “brokeragem”, em linha com o requerido pelo BACEN;
iii) e das reclassificações entre linhas nas demonstrações dos fluxos de caixa para melhor apresentação das variações líquidas dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de financiamento e de investimento. Nesse contexto, os valores correspondentes
a 31/12/2020, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23, ou CPC 23 (Práticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro). Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A diretoria da Corretora 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 aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil - BACEN 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 Corretora 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 Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora 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 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 Corretora. • 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 Corretora. 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 Corretora 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.
Rio de Janeiro, 06/04/2022. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6. Renata Zanotta Calçada - Contadora CRC-1RS062793/O-8.
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H. STERN COMÉRCIO
E INDÚSTRIA S/A
CNPJ/MF nº 33.388.943/0001-92
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
ATIVO
Notas
2019
2018 PASSIVO
Ativo circulante
Passivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
10.807
5.673 Financiamentos bancários
Clientes
5
45.488
10.643 Fornecedores
Investimentos financeiros
6
33.032
37.723 Parcelamentos - Fiscais Federais
Importações em curso
7
260
504 Débitos com empresas ligadas
Adiantamento a fornecedores
8
554
3.239 Adiantamento de clientes
Adiantamento a empregados
9
364
377 Obrigações trabalhistas
Estoques de mercadorias
10
273.721
289.004 Impostos e contribuições
Impostos a recuperar
11
19.895
21.623 Total do passivo circulante
Dividendos a receber
12
12.000
0 Passivo não circulante
Contas a receber
13
489
309 Financiamentos bancários
Total do ativo circulante
396.610
369.095 Parcelamentos - Fiscais Federais
Ativo não circulante
Débitos com empresas ligadas
Realizável a longo prazo
Provisões para contingências fiscais
Depósitos judiciais
14
4.800
4.224 Total do passivo não circulante
Investimentos
Patrimônio líquido
Participações societárias
15
109.732
115.014 Capital social
Outros investimentos
16
20
20 Reserva de capital
Imobilizado
Reserva legal
Imobilizações
17
5.074
5.899 Prejuízos acumulados
Total do ativo não circulante
119.626
125.157 Total do patrimônio líquido
Total do ativo
516.236
494.252 Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas

2019

2018

18
19
20
21
22
23
24

28.595
34.332
6.202
244
3.464
7.557
4.966
85.360

363
23.173
4.133
139
18.251
7.310
11.627
64.996

18
19
25
26

0
25.358
116.767
15.846
157.971

27.124
22.998
116.767
15.846
182.735

27.1
27.2
28.1
28.2

242.423
32.200
12.467
(14.185)
272.905
516.236

242.423
5.000
12.467
(13.369)
246.521
494.252

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Reserva de caReserva de Lu- Prejuízos AcuDescrição
Capital
pital
Reserva legal
cros
mulados
Saldos em 31 de dezembro de 2017
226.223
16.200
12.467
56.195
Adtº P/ Aumento de Capital - AFAC
5.000
Aumento do Capital Social
16.200
(16.200)
Ajustes de exercícios anteriores
(4.937)
Resultado do Exercício
(64.627)
Transferência P/ Prejuízos Acumulados
13.369
(13.369)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
242.423
5.000
12.467
(13.369)
Adtº P/ Aumento de Capital - AFAC
27.200
Ajustes de exercícios anteriores
2.814
Resultado do Exercício
(3.630)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
242.423
32.200
12.467
(14.185)
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das demonstrações financeiras

Total
311.085
5.000
(4.937)
(64.627)
246.521
27.200
2.814
(3.630)
272.905

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto operacional: H. Stern Comércio e Indústria S.A. (“Companhia”) é do risco envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janei- seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da companhia e seu
ro, tendo como atividade principal a produção e comercialização de artigos de joa- custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são
lheria, relógios e presentes. A Companhia possui participação societária nas se- classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação
guintes sociedades: • HSJ Comercial S.A. (HSJ) – controlada direta – tem por ob- ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não
jeto social o comércio varejista de artigos de joalheria. • Nelly Jóias e Curiosidades circulante. k) Apuração das receitas e despesas: As receitas e despesas são
Ltda. – Controlada em conjunto – tem por objeto social o comércio varejista de ar- reconhecidas pelo regime de competência, além de considerar os rendimentos, os
tigos de joalheria e artigos para presentes. 2 - Base de preparação e apresenta- encargos e os efeitos de acordo com os índices e taxas oficiais sobre os ativos e
ção das demonstrações contábeis: a) Declaração de conformidade: As de- passivos ao valor de realização, quando aplicável. l) Demonstração dos fluxos
monstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto.
2018 foram preparadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, ob- 4 - Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa
servando as diretrizes emanadas pela legislação societária (“Lei nº 6.404/76”) que são demonstrados a seguir:
incluem os novos dispositivos introduzidos pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei
2019
2018
nº 11.941/09, estando em conformidade com a NBC TG 1000 Contabilidade para Caixa
5.798
4.962
Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09. A Bancos conta movimento
1.093
472
Administração da companhia autorizou a conclusão da preparação das demons- Aplicações financeiras
3.916
239
trações contábeis em 30 de abril de 2020. b) Bases de mensuração: As demons10.807
5.673
trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições de primeira
dos seguintes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial: • Os instrumen- linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as necessitos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; • Os instrumentos financei- dades de capital de giro da Companhia.
ros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são mensu- 5 - Clientes
2019
2018
rados pelo valor justo; • Os ativos financeiros disponíveis para venda mensurados Crediário
719
1.603
pelo valor justo. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demons- Duplicatas a receber
34.886
6.986
trações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da com- Contas a receber - serviços
673
596
panhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredon- Exportações diversas
9.210
1.458
dadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3 45.488
10.643
Principais políticas contábeis aplicadas: As políticas contábeis descritas abaixo A posição registrada em 31/12/2019 e 31/12/2018 corresponde às rubricas acima
têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados relacionadas, referente às vendas de mercadorias e serviços. Em 31/12/2019, após
nessas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Compre- análise detalhada optou-se por não constituir provisão para devedores duvidosos
endem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. por considerar irrelevante o risco de perdas. 6 – Investimentos – ativos financeiEssas aplicações estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas dos balanços ros: Os investimentos demonstram a aquisição de ativos financeiros – ouro.
com vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para resgate, com liqui2019
2018
dez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As Ativo financeiro - Ouro
33.032
37.723
aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos
33.032
37.723
apurados até as datas dos balanços, que não excede o valor de mercado. b) 7 – Importações em Curso: Composição do saldo da rubrica “Importações e
Clientes: As contas a receber de clientes são registradas e mantidas pelo valor Curso”, conforme demonstrativo a seguir:
nominal dos títulos decorrentes das vendas de mercadorias, acrescidos de varia2019
2018
ções cambiais, quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa
260
504
é constituída com base em análise individual dos valores a receber e em montan- Importações em andamento
260
504
tes considerados pela administração necessária e suficiente para cobrir prováveis
perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados em virtude 8 – Adiantamentos a fornecedores: Adiantamentos concedidos a fornecedoda recuperação de créditos de clientes devedores ou de mudança na situação fi- res, conforme demonstrativo a seguir:
2019
2018
nanceira de clientes. No exercício social de 2019, após análise detalhada, a admi225
2.537
nistração optou por não constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa Adiantamento a despachantes aduaneiros
329
702
por considerar irrelevante o risco de perdas. O ajuste a valor presente do saldo de Adiantamento a fornecedores diversos
554
3.239
contas a receber de clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua realização. c) Estoques: Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor 9 – Adiantamento a empregados: A composição da conta “Adiantamento a
líquido de realização (valor estimado de venda no curso normal dos negócios, empregados” é descrita como segue:
2019
2018
menos as despesas estimadas para realizar a venda) e o custo médio da produção
364
377
ou preço médio de aquisição. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou Adiantamento a empregados diversos
364
377
obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela administração.
A companhia custeia seus estoques usando a média ponderada. d) Investimen- 10 – Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras
tos: Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalên- ou da produção.
cia patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo e o seu
2019
2018
valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação Mercadorias p / revenda
62.658
59.992
da companhia nas variações patrimoniais das investidas geradas após a aquisi- Matéria prima e Insumos
150.765
159.182
ção. A participação da companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é re- Produtos acabados
60.298
69.830
conhecida na demonstração do resultado do exercício e sua participação nos ou273.721
289.004
tros resultados abrangentes é reconhecida de forma reflexa diretamente no patri- 11 – Impostos e Contribuições a Recuperar: Refere-se aos saldos de impostos e conmônio líquido. Quando a participação da companhia nas perdas de uma coligada tribuições que poderão ser compensados em pagamentos correspondentes a estes trifor igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer ativos butos. A composição dos valores a compensar de curto prazo está demonstrada a seguir:
de longo prazo que, na essência constituam parte do investimento na coligada, a
2019
2018
companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em ICMS a compensar / recuperar
16.970
19.022
obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por COFINS a compensar / recuperar
817
852
conta da coligada. e) Imobilizado: Demonstrado ao valor de custo deduzido de PIS a compensar / recuperar
115
139
depreciação e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A depre- IRPJ a compensar / recuperar
914
909
ciação desses ativos tem início quando estes estão prontos para o uso pretendido CSLL a compensar / recuperar
1.017
643
na mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com Outros tributos a compensar / recuperar
62
58
base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor
19.895
21.623
do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado 12 – Dividendos a Receber: O saldo representa os dividendos distribuídos e
(exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valo- não pagos até 31/12/2019.
res residuais e os métodos de depreciação são revisados no fim de cada exercício,
2019
2018
e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamen- Nelly Jóias e Curiosidades
12.000
0
te. O item do imobilizado é baixado após a alienação ou quando não há benefícios
12.000
0
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou 13 – Contas a Receber: O saldo representa os valores devidos por diversos
perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela dife- devedores em 31/12/2019.
rença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e reconheci2019
2018
dos no resultado. Os custos de empréstimos atribuídos diretamente à aquisição, Outros créditos a receber
489
309
construção ou produção de ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamente,
489
309
um período de tempo substancial para ficar prontos para uso ou venda pretendida,
são acrescentados ao custo de tais ativos até a data em que estejam prontos para 14 – Depósitos Judiciais: Saldo referente aos depósitos judiciais conforme
uso ou venda. Quando parte de um item de imobilizado tem diferentes vidas úteis, composição a seguir:
2019
2018
elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobiliza1.596
1.101
do. f) Instrumentos financeiros: A companhia classifica seus ativos financeiros Depósitos judiciais trabalhistas
1.763
1.645
sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e Depósitos judiciais fiscais
1.343
1.343
empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os Depósitos judiciais diversos
5
42
ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de Depósitos Judiciais cíveis
93
93
seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. • Ativos financeiros ao valor Depósitos recursais - fiscais
4.800
4.224
justo por meio do resultado: os ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo fi- 15 – Participações societárias: Refere-se aos saldos correspondentes às partinanceiro é classificado nessa categoria se for adquirido, principalmente, para fins cipações societárias em empresas controladas, conforme demonstrativo a seguir:
Saldo
Equiva- Distri- Ajustes Saldo
de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos
em Particilência buição de Exerem
circulantes. • Empréstimos e recebíveis: são passivos e ativos financeiros não
31/12/ pação patrimo- de Divi- cício An- 31/12/
derivativos com recebimentos fixos ou determináveis que não são cotados em um
2018
%
nial dendos teriores
2019
mercado ativo. São registrados no ativo e passivo circulantes, exceto aqueles com
7.254 103.820
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço 1 - HSJ Comercial S.A. 99.819 100,00 (3.253)
(estes são classificados como ativo e passivo não circulantes). Os empréstimos e 2 - Nelly Jóias e
15.195 29,41
156 (4.999) (4.440)
5.912
recebíveis da companhia compreendem caixa e equivalentes de caixa, clientes, Curiosidades Ltda.
TOTAIS
115.014
(3.097) (4.999)
2.814 109.732
contas a receber, empréstimos bancários e fornecedores. g) Provisões: Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resultantes de even- 16 – Outros investimentos: Esta rubrica apresenta os saldos de Incentivos
tos passados em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja a fiscais diversos e imobilização avaliada pelo valor de custo.
2019
2018
liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa
14
14
das considerações requeridas para liquidar a obrigação no fim de cada exercício, Incentivos fiscais diversos
6
6
considerando os riscos e as incertezas relativas a obrigação. Quando se espera Outras imobilizações financeiras
20
20
que alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de
uma provisão sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e 17 – Imobilizado: O Ativo Imobilizado está composto conforme demonstrativo
somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de apresentado a seguir:
Taxa de Saldo
Saldo
forma confiável. h) Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferiDepreciaem
em
dos: Correntes: O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição
ção Anual 31/12/ AdiDepre- 31/12/
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do exercício são calculados com base nas
Bem
(%)
2018 ção Baixa ciação 2019
alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro anual tributável Custo
excedente de R$ 240.000, para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável Terrenos
12
12
para contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base Veículos
304
- (101)
203
negativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real. As declarações de Móveis e utensílios
10.402 372 (157)
- 10.617
impostos no Brasil estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais por um perío9.361 373 (305)
- 9.429
do de cinco anos da data da declaração. Diferidos: O imposto de renda e a contri- Máquinas, equipamentos e
buição social diferidos são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas ferramentas
10.540
43
(76)
- 10.507
do adicional de 10% para o imposto de renda e 9% de contribuição social sobre as Instalações diversas
6.673
21
(6)
- 6.688
diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base negativa. O imposto diferido é reco- Benfeitorias em Bens de
nhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ati- Terceiros
672 482 (826)
328
vos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins Outras Imobilizações
1.899
0 (465)
- 1.434
de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera se39.863 1.291 (1.936)
- 39.218
rem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas Depreciação acumulada
leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresen- Veículos
20
(298)
95
- (203)
tação das demonstrações financeiras. Nota: Em 31 de dezembro de 2019 a com- Móveis e utensílios
10
(8.040)
106 (525) (8.459)
panhia não possuía base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social,
20
(8.637)
197 (362) (8.802)
correntes ou diferidos. i) Partes relacionadas: No decorrer de suas operações, Máquinas, equipamentos e
direitos e obrigações são contraídas entre partes relacionadas, oriundas de opera- ferramentas
10
(9.574)
44 (256) (9.786)
ções mercantis de compra e venda de mercadorias e serviços, e operações de Instalações diversas
10
(6.411)
1
(59) (6.469)
mútuos pactuados em condições normais de mercado para operações semelhan- Benfeitorias em Bens de
tes. j) Outros ativos e passivos: Um passivo é reconhecido no balanço quando a Terceiros
(539)
601 (487) (425)
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um Outras Imobilizações
(465)
465
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
(33.964)
- 1.509 (1.689) (34.144)
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas Custo líquido
5.899 1.291 (427) (1.689) 5.074

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em
milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
2019
2018
Receita líquida de vendas
29
276.449 214.004
Custo das mercadorias vendidas
(171.847) (133.209)
Resultado operacional bruto
104.602
80.795
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
30.1 (34.594) (46.876)
Despesas com pessoal e encargos
30.2 (66.545) (71.604)
Despesas de vendas
30.3
(9.660) (9.280)
Despesas tributárias
30.4
(1.364) (4.595)
Depreciações e amortizações
30.5
(1.688) (1.621)
Outras receitas/(-) despesas operacionais
31
1.611
(121)
Ganhos / (-) Perdas C/ investimentos
32
12.001
0
Equivalência patrimonial
33
(3.097) (6.175)
Total das receitas (despesas) operacionais
(103.336) (140.272)
Resultado antes do resultado financeiro
1.266 (59.477)
Encargos Financeiros Líquidos
34
(4.896) (5.150)
Resultado operacional líquido
(3.630) (64.627)
Provisões p/Imposto de Renda e Contribuição Social
Resultado Líquido do Exercício
(3.630) (64.627)
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das
demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos
em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019
2018
Resultado do Exercício
(3.630) (64.627)
Ajustes para conciliar o resultado das disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
Ajustes de exercícios anteriores
2.814 (4.937)
Depreciação e amortização
1.688
1.621
Variações investimentos financeiros
(549) (1.539)
Ganhos na baixa de imobilizado
(208)
(86)
Baixa de ativo por descarte
12
239
Val. monetárias s/ parcelamentos Tributários
3.460
1.162
Juros e Variação cambial s/ financiamentos
1.866
4.733
Ganhos C/ Investimentos
(14.815)
Resultado de equivalência patrimonial
3.097
6.175
Caixa proveniente das operações
(6.265) (57.259)
Variação nos ativos/passivos operacionais
Clientes e contas a receber
(35.025)
(206)
Estoques de mercadorias
15.283
(372)
Impostos a recuperar
1.728
4.639
Adiantamentos diversos
2.698
(516)
Depósitos judiciais
(576)
395
Importações em curso
244
(487)
Fornecedores
11.159 10.358
Débitos c/ empresas ligadas
105 (2.219)
Encargos e obrigações trabalhistas
247
(600)
Impostos e contribuições
(6.661)
7.346
Adiantamentos de clientes
(14.787) 17.578
Total da variação dos ativos e passivos operacionais (25.585) 35.916
Caixa líquido Proveniente das atividades operacionais (31.850) (21.343)
Atividades de investimento
Aquisições de imobilizado
(1.291)
(637)
Vendas de imobilizado
624
238
Aquisição ( - ) / Resgates de ativos financeiros
5.240
9.684
Dividendos recebidos
5.000
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento
9.573
9.285
Atividades de financiamento
Adtº P/ aumento de capital
27.200
5.000
Pagtº de financiamentos bancários
(758)
(709)
Adesão a novo parcelamento tributário
7.058
6.671
Pagamentos de parcelamento tributário
(6.089) (4.426)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
27.411
6.536
de financiamento
Variação líquida do caixa
5.134 (5.522)
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades no início do exercício
5.673 11.195
Disponibilidades no fim do exercício
10.807
5.673
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
5.134 (5.522)
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das
demonstrações financeiras
18 – Financiamentos Bancários: Empréstimo contraído no exterior para capital de giro, com vencimento dos juros nos meses de janeiro e julho, e do
valor principal em janeiro de 2020.
Composição da dívida
Descrição
2019
2018
Valor original da dívida
21.700
21.700
Juros incidentes
2.134
1.336
Variação cambial
6.519
5.451
Pagamentos realizados
(1.758)
(1.000)
28.595
27.487
19 - Fornecedores: A composição dos valores de fornecedores e contas a
pagar está apresentada a seguir:
2019
2018
Fornecedores mercadorias
33.369
21.283
Fornecedores concessionárias
51
11
Fornecedores consignação
500
500
Fornecedores aluguéis
412
1.379
34.332
23.173
20 – Parcelamentos das Leis 11.941/2009, Lei 13.496/2017 (PERT) e ordinário de PIS e COFINS. 20.1 – Representa 161 parcelas do parcelamento
de débitos concedido pela Receita Federal do Brasil – RFB, de acordo com o
Artigo 1º da Lei 11.941/2009, a terminar em outubro/2024; 20.2 – Representa
150 parcelas do parcelamento de débitos concedido pela Receita Federal do
Brasil – RFB, de acordo com o Artigo 2º, inciso III, alínea b, da Lei 13.496 de
2017, a terminar em novembro/2028; 20.2 – Representa 60 parcelas do parcelamento ordinário de débitos de PIS e COFINS, a terminar em dezembro/2023.
OBS: Os parcelamentos descritos estão consolidados pela RFB, e realizados
conforme demonstrado a seguir:
Exercício 2018
Lei
Lei
RFB
Modalidade
11.941/2009 13.496/2017 ordinário Totais
Vr. Parcelado
24.560
7.801
0 32.361
Variação Monetária
9.709
643
0 10.352
Pagtos realizados
(14.019)
(1.563)
0 (15.582)
Saldo a Pagar
20.250
6.881
0 27.131
Curto Prazo
3.471
662
0
4.133
Longo Prazo
16.779
6.219
0 22.998
Totais
20.250
6.881
0 27.131
Exercício 2019
Lei
Lei
RFB
Modalidade
11.941/2009 13.496/2017 ordinário Totais
Vr. Parcelado
24.560
7.801
9.093 41.454
Variação Monetária
8.600
1.000
486 10.086
Pagtos realizados
(15.859)
(2.244)
(1.877) (19.980)
Saldo a Pagar
17.301
6.557
7.702 31.560
Curto Prazo
3.579
697
1.926
6.202
Longo Prazo
13.722
5.860
5.776 25.358
Totais
17.301
6.557
7.702 31.560
21 – Débitos com empresas ligadas: O saldo reflete as obrigações da empresa junto as suas coligadas, correspondendo a transações realizadas entre
as partes, exceto mútuos, conforme demonstrado a seguir:
2019
2018
Contas a Pagar - PHS Rio Viagens
228
127
Contas a Pagar - Editora e Publicidade Rivoli
16
12
244
139
22 – Adiantamento de clientes: A composição dos valores da conta “Adiantamento de clientes” está apresentada a seguir:
2019
2018
Certificado de clientes
22
42
Sinal reserva
335
718
Adiantamento de clientes - Pessoas jurídicas
3.107
17.491
3.464
18.251
23 – Obrigações trabalhistas: Obrigações trabalhistas, conforme demonstrativo a seguir:
2019
2018
FGTS a recolher
380
343
INSS a recolher
1.114
1.146
Provisões de férias e encargos
6.063
5.821
7.557
7.310
24 – Impostos e contribuições: Impostos e contribuições a recolher, conforme demonstrativo a seguir:
2019
2018
ICMS a recolher
1.484
1.193
IPI a recolher
650
830
COFINS a recolher
1.343
6.912
PIS a recolher
292
1.498
ISS a recolher
19
18
Impostos e contribuições retidos de terceiros
804
801
IRPJ e CSLL a recolher
374
375
4.966
11.627
25 – Débitos com empresas ligadas – Passivo Não circulante: O saldo das
obrigações da empresa com suas coligadas e controladas, corresponde aos
mútuos contraídos com as mesmas, composto conforme demonstrado a seguir:
2019
2018
Mútuos - HSJ Comercial
48.348
48.348
Mútuos - Editora Rivoli
29.529
29.529
Mútuos - Nelly Jóias
9.878
9.878
Mútuos - Partcipações TEC
15.267
15.267
13.745
13.745
Mútuos - JR Comércio
116.767
116.767
26 – Provisões para contingências fiscais: O saldo reflete a provisão para
contingência de um processo junto a RFB. Fatos relevantes: H. Stern Comércio e Indústria S.A. é parte em ações judiciais relacionadas a litígios tributários,
cujo objeto de contestação é sua legalidade ou a sua constitucionalidade. A
administração da empresa acredita que as provisões para contingências constituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas com processos judiciais,
não obstante as boas chances de êxito a médio e a longo prazo, de acordo
com a opinião de seus assessores jurídicos. A contingência fiscal supracitada foi constituída com base nos valores corrigidos dos Autos de Infração
emitidos no âmbito da Receita Federal do Brasil – RFB. Os Autos de Infração supracitados estão em poder do Departamento Jurídico da companhia.
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H. STERN COMÉRCIO
E INDÚSTRIA S/A
CNPJ/MF nº 33.388.943/0001-92
27 – Reservas de capital: 27.1 – Capital social: O capital social da empresa
soma o montante de R$ 242.423 e está representado por 39.985.758 (trinta
e nove milhões novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e
oito) ações ordinárias nominativas com valor unitário de R$ 6,06 (seis reais e
seis centavos). 27.2 – Reserva de Capital: O saldo desta rubrica demonstra
os adiantamentos p/ futuro aumento do capital social, realizados pela acionista
Editora e Publicidade Rivoli S/A. 28 – Destinação do Resultado do exercício
e constituição de Reservas: A companhia apresentou prejuízo contábil ao
final do exercício, e destinará o resultado para a conta de prejuízos acumulados, não constituindo nenhuma reserva neste exercício.
2019
2018
Reserva legal
12.467
12.467
Prejuízos acumulados
(14.185)
(13.369)
(1.718)
(902)
2019
2018
29 - Receita líquida de vendas e serviços
Receita bruta de vendas e serviços
484.419
418.146
(-) Devoluções descontos e outros
(158.825)
(167.711)
(49.145)
(36.431)
(-) Impostos incidentes sobre as vendas
276.449
214.004
30 - Despesas por natureza
30.1 - Despesas administrativas
2019
2018
Prediais
(19.935)
(31.875)
Segurança patrimonial
(27)
(21)
Seguros
(91)
(79)
Prestação de serviços
(3.575)
(3.131)
Informática
(1.822)
(1.619)
Veículos
(161)
(160)
Comunicação
(1.743)
(1.951)
Viagens
(1.198)
(1.619)
Fretes e logística
(1.180)
(997)
Importações
0
(302)
Registro de marcas
(505)
(237)
Gerais
(4.357)
(4.885)
(34.594)
(46.876)

30.2 - Pessoal e encargos
Remuneração dos administradores
Proventos
Encargos trabalhistas
Transporte de empregados
PAT
Benefícios médicos e sociais
Seguro de vida
Treinamentos e cursos
Outras despesas com pessoal
30.3 - Despesas c/ vendas
Propaganda e publicidade
Exportações
Comissões
Diversas com vendas
Títulos incobráveis
30.4 - Despesas Tributárias
ICMS
IPI
PIS
COFINS
Contribuição sindical patronal
Multas
Taxas e impostos diversos
30.5 - Depreciações e amortizações
Depreciações e Amortizações
31 – Outras Receitas / (-) Despesas
31.1 - Outras Despesas
Perdas Diversas
Baixa de Bens

2019
(2.154)
(44.524)
(13.468)
(1.034)
(1.391)
(3.719)
(38)
(55)
(162)
(66.545)
2019
(4.773)
(858)
(3.648)
(369)
(12)
(9.660)
2019
90
716
(7)
(41)
(94)
(1.660)
(368)
(1.364)
2019
(1.688)
(1.688)
2019
(130)
(12)
(142)

2018
(2.111)
(48.810)
(14.024)
(967)
(1.544)
(3.941)
(38)
(20)
(149)
(71.604)
2018
(3.161)
(722)
(4.742)
(586)
(69)
(9.280)
2018
(1.848)
447
(4)
(21)
(116)
(2.700)
(353)
(4.595)
2018
(1.621)
(1.621)

2019
2018
1.415
155
130
107
208
86
1.753
348
Resultado líquido
1.611
(121)
32 - Ganhos C/Investimentos
2019
2018
Ganhos C/Investimentos
12.001
0
12.001
0
33 - Equivalência Patrimonial: Os resultados da equivalência patrimonial
estão demonstrados no quadro da nota explicativa 15.
34 – Resultado Financeiro
2019
2018
34.1 - Receitas financeiras
Juros ativos
35
117
Variações cambiais
5.918
5.546
Receitas de aplicações financeiras
29
99
Descontos obtidos
21
20
Variações monetárias
646
1.726
Outras receitas
33
0
6.682
7.508
34.2 - Despesas financeiras
2019
2018
Juros passivos
(1.546)
(2.302)
Variações cambiais
(7.279)
(9.356)
Despesas bancárias
(29)
(27)
IOF
(12)
(49)
Variações monetárias
(1.426)
(1)
Despesas com cartão de crédito
(720)
(887)
Descontos concedidos
(537)
(14)
Aluguel de terminal de cartão de crédito
(29)
(21)
Outras despesas
0
(1)
(11.578)
(12.658)
(4.896)
(5.150)
2018 Resultado financeiro líquido
(230)
Roberto Stern - Diretor Presidente
(239)
Luiz Carlos Rodrigues Machado - Contador - CRC - RJ 067.810/O-6
(469)
31.2 - Outras Receitas
Despesas reavidas
Outras receitas eventuais
Venda de bens de ativos permanentes

SAF: o que é, para que serve e quando deve ser usada
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Léo Rabelo, sócio da RJ Capital
Group, sobre um assunto
que tem despertado muito
interesse por parte de clubes de futebol, investidores
e torcedores: a estrutura de
Sociedade Anônima de Futebol, mais conhecida pela
sigla SAF. Segundo Rabelo,
que já atuou como empresário de jogadores, a SAF
“veio para resolver o problema dos clubes endividados”.
O que é uma SAF?
SAF é uma Sociedade
Anônima do Futebol cuja
principal finalidade é dar
suporte aos clubes e impulsionar a profissionalização
do futebol brasileiro. Seu
principal objetivo é trazer
investidores que se tornem
acionistas da SAF. É importante destacar que um clube
de futebol e a sua SAF são
coisas distintas, como os
exemplos de Vasco e Cruzeiro, que estão se adaptando a esse modelo.
Em outras palavras, a
SAF é uma empresa constituída com condições de
emitir ações, podendo ser
de capital aberto ou fechado. Ela também pode emitir
debêntures de forma a consolidar as dívidas de um clube junto aos seus credores e
financiar eventuais projetos
de aumento de patrimônio
como um estádio, uma concentração ou um centro de
treinamento.
Esse modelo já existe há
muito tempo na Europa,
principalmente com sucesso total na Inglaterra, onde
todos os clubes até a terceira divisão são SAFs. Na Espanha, apesar de ser obrigatória, apenas dois clubes

conseguiram ficar isentos
de adotar esse modelo, justamente o Real Madrid e o
Barcelona, que atualmente
atravessam grandes crises
financeiras. Na Alemanha,
todos os clubes são SAF, da
mesma forma que no Japão,
onde todos os clubes são
empresas há muito tempo.
A SAF é um novo modelo para um novo contexto
do futebol, já que o futebol
brasileiro está literalmente
falido. Ele sobrevive pela
pujança dos clubes e das
suas torcidas, e pela ajuda
governamental com isenção
e postergação de impostos.
Há sempre uma lei para ajudar os clubes, mas chega um
ponto em que não dá mais.
A SAF é a clássica operação de engenharia financeira onde tudo o que
é bom vai para a nova empresa, nesse caso a SAF, e
tudo que é complicado e
sem valor fica na empresa
anterior, nesse caso o clube de futebol?
Tudo depende dos negociadores. Não existe almoço grátis, já que todo
mundo procura defender
o seu lado. Por que na Inglaterra todos os clubes
são SAF? Na Alemanha, o
modelo de SAF prejudicou
os clubes? Pelo contrário.
O futebol europeu já tinha
uma pujança muito grande e aumentou ainda mais
com a liberdade dos clubes se tornarem empresas.
A SAF vem para ser bom
para o clube e para a empresa. O clube vai pagar
suas dívidas, que seriam
impagáveis se não tivesse
a SAF. Para os investidores, haverá uma segurança
ordenada de pagamento
gradual.
Quem está mais querendo a SAF hoje são os cre-

dores dos clubes. As ações
cíveis e trabalhistas contra
os clubes estão nas calendas
gregas. Eu conheço jogadores que pararam de jogar há
10 anos e que até hoje não
receberam dos clubes onde
trabalhavam. No Brasil, ainda haverá o regime centralizado, obedecendo um critério muito lógico, que talvez
possa ser aprimorado no
futuro, onde 20% das receitas serão destinadas para o
pagamento de dívidas. Isso
trará realmente confiança
aos eventuais investidores e
aqueles que estão na fila para receber seus créditos dos
clubes há muitos anos.
O modelo de SAF pode ser utilizado por clubes que estão com as finanças sob controle ou
apenas pelos clubes altamente endividados?
Esse modelo pode ser
utilizado por todos os clubes. A SAF está sendo utilizada agora pelos clubes
mais endividados, mas fatalmente os clubes que estão
com as finanças em ordem
vão querer manter isso. O
futebol é efêmero. Hoje nós
temos clubes que já foram
campeões brasileiros e que
estão nas divisões inferiores. A partir da Série C, esses clubes não têm receita
de televisão.
Outra coisa. Os clubes
que já eram empresas antes
da SAF enfrentavam uma
alta carga tributária. Agora,
com a SAF, tanto o clube
que continuará como sociedade sem fins lucrativos ou
que vai se transformar em
empresa terão a mesma carga tributária.
Os clubes que estão numa situação financeira melhor vão esperar e negociar
melhor. Eles terão mais
tempo para estudar e anali-

Léo Rabelo

sar com mais cuidado com
seus dirigentes e conselheiros. Os clubes que estão numa situação financeira mais
crítica talvez não tenham a
negociação ideal, mas essa
será a negociação que vai
resolver o problema. É o
mercado que vai ditar as regras.
Os clubes que hoje não
são SAF e que não fazem a
opção imediata para serem,
no futuro, vão ver os outros
clubes que criaram SAFs
colocando ações em bolsa
e emitindo debêntures. Eles
vão passar a ter necessidade
de buscar esse nicho para
fortificar suas finanças, que
é o grande motor dos clubes. O futebol precisa, basicamente, de injeção financeira. Imagine o IPO de um
grande clube. Não precisa
nem vender, efetivamente,
51% das ações.
No futuro, a SAF vai
funcionar para os grandes
clubes porque eles não vão

ficar defasados dos movimentos que vão transformar o futebol.
Uma vez constituída,
é possível reverter uma
SAF?
Sim, lógico. A SAF não
significa que o clube será
vendido. Um clube pode
criar uma SAF onde o capital e as ações são todas dele.
O clube pode virar uma SAF
e aguardar a melhor oportunidade para negociar as suas
ações. O Vitória da Bahia virou S/A e depois voltou para
uma estrutura de clube.
Como se calcula o valor de um clube de futebol e o que faz um clube
ser mais valioso?
Isso é óbvio: a torcida.
Quando um clube virar empresa, a receita não vai vir
apenas do futebol. Vai vir
do marketing, da venda de
camisas e de uma série de
outras coisas. Quanto mais
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torcida um clube tiver, mais
valioso ele será.
A cidade onde está o clube
também é muito importante
por uma questão logística.
Por exemplo, os clubes do
Rio, de São Paulo, do Paraná
e do Rio Grande do Sul terão mais valor que os clubes,
com todo respeito, do Piauí
e do Maranhão. A logística é
importante nessa avaliação.
Agora, o futebol de base
é a grande cereja do bolo.
Fluminense e Flamengo
fazem um trabalho de excelência de captação. Isso
também entra no valuation.
Esse cálculo é feito em
cima de vários fatores. Você pode dizer que tem clube
que deve muito ou que deve
pouco, mas a dívida é para
ser equacionada. O valor de
um clube é calculado, principalmente, em função da sua
torcida, da formação de base,
do marketing e das receitas
que podem ser geradas por
esse clube.
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H. STERN COMÉRCIO
E INDÚSTRIA S/A
CNPJ/MF nº 33.388.943/0001-92
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
ATIVO
Notas
2020
2019 PASSIVO
Notas
Ativo circulante
Passivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
4.830
10.807 Financiamentos bancários
18
Clientes
5
27.267
45.488 Fornecedores
19
Investimentos financeiros
6
33.032
33.032 Parcelamentos - Fiscais
20
Importações em curso
7
135
260 Débitos com empresas ligadas
21
Adiantamento a fornecedores
8
152
554 Adiantamento de clientes
22
Adiantamento a empregados
9
359
364 Obrigações trabalhistas
23
Estoques de mercadorias
10
211.497
273.721 Impostos e contribuições
24
Impostos a recuperar
11
36.800
19.895 Total do passivo circulante
Dividendos a receber
12
6.000
12.000 Passivo não circulante
Contas a receber
13
788
489 Financiamentos bancários
18
Total do ativo circulante
320.860
396.610 Parcelamentos - Fiscais
20
Ativo não circulante
Débitos com empresas ligadas
25
Realizável a longo prazo
Provisões para contingências fiscais
26
Depósitos judiciais
14
3.156
4.800 Total do passivo não circulante
Investimentos
Patrimônio líquido
Participações societárias
15
173.223
109.732 Capital social
27.1
Outros investimentos
16
20
20 Reserva de capital
27.2
Imobilizado
Reserva legal
28.1
Imobilizações
17
4.883
5.074 Prejuízos acumulados
28.2
Total do ativo não circulante
181.282
119.626 Total do patrimônio líquido
Total do ativo
502.142
516.236 Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das demonstrações financeiras

2020

2019

346
25.226
8.149
310
1.204
6.218
6.986
48.439

28.595
34.332
6.202
244
3.464
7.557
4.966
85.360

25.984
0
23.386
25.358
97.990 116.767
15.846
15.846
163.206 157.971
242.423
45.700
12.467
(10.093)
290.497
502.142

242.423
32.200
12.467
(14.185)
272.905
516.236

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto operacional: H. Stern Comércio e Indústria S.A. (“Companhia”) é
2020
2019
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Ja- Caixa
4.648
5.798
neiro, tendo como atividade principal a produção e comercialização de artigos de Bancos conta movimento
168
1.093
joalheria, relógios e presentes. A Companhia possui participação societária nas Aplicações financeiras
14
3.916
seguintes sociedades: • HSJ Comercial S.A. (HSJ) – controlada direta – tem por
4.830
10.807
objeto social o comércio varejista de artigos de joalheria. • Nelly Jóias e Curiosi- A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições de primeira
dades Ltda. – Controlada em conjunto – tem por objeto social o comércio vare- linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as necessijista de artigos de joalheria e artigos para presentes. 2 - Bases de preparação dades de capital de giro da Companhia.
e apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração de conformi- 5 - Clientes
2020
2019
dade: As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezem- Crediário
674
719
bro de 2020 e 2019 foram preparadas com base nas práticas contábeis adota- Duplicatas a receber
11.189
34.886
das no Brasil, observando as diretrizes emanadas pela legislação societária Contas a receber - serviços
573
673
(“Lei nº 6.404/76”) que incluem os novos dispositivos introduzidos pela Lei nº Exportações diversas
14.831
9.210
11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, estando em conformidade com a NBC TG
27.267
45.488
1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Reso- A posição registrada em 31/12/2020 e 31/12/2019 corresponde às rubricas
lução CFC Nº 1.255/09. A Administração da companhia autorizou a conclusão acima relacionadas, referente às vendas de mercadorias e serviços. Em
da preparação das demonstrações contábeis em 29 de abril de 2021. b) Bases 31/12/2020, após análise detalhada optou-se por não constituir provisão para
de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base devedores duvidosos por considerar irrelevante o risco de perdas.
no custo histórico com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos no 6 – Investimentos – ativos financeiros: Os investimentos demonstram a
balanço patrimonial: • Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo aquisição de ativos financeiros – ouro.
valor justo; • Os instrumentos financeiros não derivativos designados pelo valor
2020
2019
justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo; • Os ativos finan- Ativo financeiro - Ouro
33.032
33.032
ceiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo. c) Moeda funcio33.032
33.032
nal e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apre- 7 – Importações em Curso: Composição do saldo da rubrica Importações e
sentadas em Real, que é a moeda funcional da companhia. Todas as informa- Curso, conforme demonstrativo a seguir:
ções financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais
2020
2019
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Principais políticas con- Importações em andamento
135
260
tábeis aplicadas: As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de
135
260
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos 8 – Adiantamentos a fornecedores: Adiantamentos concedidos a fornecedode caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplica- res, conforme demonstrativo a seguir:
2020
2019
ções estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas dos balanços com
10
225
vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez Adiantamento a despachantes aduaneiros
142
329
imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As Adiantamento a fornecedores diversos
152
554
aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos apurados até as datas dos balanços, que não excede o valor de mercado. 9 – Adiantamento a empregados: A composição da conta “Adiantamento a
b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas e mantidas pelo empregados” é descrita como segue:
2020
2019
valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de mercadorias, acrescidos
359
364
de variações cambiais, quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação Adiantamento a empregados diversos
359
364
duvidosa é constituída com base em análise individual dos valores a receber e
em montantes considerados pela administração necessária e suficiente para 10 – Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras
cobrir prováveis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser mo- ou da produção.
2020
2019
dificados em virtude da recuperação de créditos de clientes devedores ou de
36.477
62.658
mudança na situação financeira de clientes. No exercício social de 2020, após Mercadorias p / revenda
143.560
150.765
análise detalhada, a administração optou por não constituir provisão para crédi- Matéria prima e Insumos
31.460
60.298
tos de liquidação duvidosa por considerar irrelevante o risco de perdas. O ajus- Produtos acabados
211.497
273.721
te a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é relevante
devido ao curto prazo de sua realização. c) Estoques: Os estoques estão de- 11 – Impostos e Contribuições a Recuperar: Refere-se aos saldos de immonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização (valor estimado postos e contribuições que poderão ser compensados em pagamentos corresde venda no curso normal dos negócios, menos as despesas estimadas para pondentes a estes tributos. A composição dos valores a compensar de curto
realizar a venda) e o custo médio da produção ou preço médio de aquisição. As prazo está demonstrada a seguir:
provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas
2020
2019
quando consideradas necessárias pela administração. A companhia custeia ICMS a compensar / recuperar
14.263
16.970
seus estoques usando a média ponderada. d) Investimentos: Os investimen- COFINS a compensar / recuperar
14.085
817
tos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e PIS a compensar / recuperar
3.197
115
são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo e o seu valor contábil IRPJ a compensar / recuperar
976
914
será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação da compa- CSLL a compensar / recuperar
1.017
1.017
nhia nas variações patrimoniais das investidas geradas após a aquisição. A Outros tributos a compensar / recuperar
3.262
62
participação da companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é reco36.800
19.895
nhecida na demonstração do resultado do exercício e sua participação nos ou- 12 – Dividendos a Receber: O saldo representa os dividendos distribuídos e
tros resultados abrangentes é reconhecida de forma reflexa diretamente no não pagos até 31/12/2020.
patrimônio líquido. Quando a participação da companhia nas perdas de uma
2020
2019
coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quais- Nelly Jóias e Curiosidades
6.000
12.000
quer ativos de longo prazo que, na essência constituam parte do investimento na
6.000
12.000
coligada, a companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha 13 – Contas a Receber: O saldo representa os valores devidos por diversos
incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer paga- devedores em 31/12/2020.
mentos por conta da coligada. e) Imobilizado: Demonstrado ao valor de custo
2020
2019
deduzido de depreciação e das perdas por redução ao valor recuperável acumu- Outros créditos a receber
788
489
ladas. A depreciação desses ativos tem início quando estes estão prontos para
788
489
o uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação 14 – Depósitos Judiciais: Saldo referente aos depósitos judiciais conforme
é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, composição a seguir:
de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja
2020
2019
integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A Depósitos judiciais trabalhistas
1.247
1.596
vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisa- Depósitos judiciais fiscais
1.811
1.763
dos no fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas Depósitos judiciais diversos
0
1.343
é contabilizado prospectivamente. O item do imobilizado é baixado após a alie- Depósitos Judiciais cíveis
5
5
nação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso con- Depósitos recursais - fiscais
93
93
tínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
3.156
4.800
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na ven- 15 – Participações societárias: Refere-se aos saldos correspondentes às partida e o valor contábil do ativo e reconhecidos no resultado. Os custos de emprés- cipações societárias em empresas controladas, conforme demonstrativo a seguir:
timos atribuídos diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos
Saldo em Partici- Equivalên- Distribui- Saldo em
qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substan31/12/ pação cia patri- ção de Di31/12/
cial para ficar prontos para uso ou venda pretendida, são acrescentados ao
Investimentos
2019
%
monial videndos
2020
custo de tais ativos até a data em que estejam prontos para uso ou venda.
64.126
- 167.946
Quando parte de um item de imobilizado tem diferentes vidas úteis, elas são 1 - HSJ Comercial S.A. 103.820 100,00
registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. f) 2 - Nelly Jóias e
5.912 29,41
1.129
(1.764)
5.277
Instrumentos financeiros: A companhia classifica seus ativos financeiros sob Curiosidades Ltda.
TOTAIS
109.732
65.255
(1.764) 173.223
as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e
empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os 16 – Outros investimentos: Esta rubrica apresenta os saldos de Incentivos
ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação fiscais diversos e imobilização avaliada pelo valor de custo.
2020
2019
de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. • Ativos financeiros ao
14
14
valor justo por meio do resultado: os ativos financeiros mensurados ao valor Incentivos fiscais diversos
6
6
justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Outras imobilizações financeiras
20
20
Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se for adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classi- 17 – Imobilizado: O Ativo Imobilizado está composto conforme demonstrativo
ficados como ativos circulantes. • Empréstimos e recebíveis: são passivos e apresentado a seguir:
Taxa de
Saldo
Saldo
ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis que
Depreciaem
em
não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo e passivo circução Anu- 31/12/ AdiDepre- 31/12/
lantes, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a
Bem
al (%)
2019 ção Baixa ciação
2020
data de emissão do balanço (estes são classificados como ativo e passivo não
circulantes). Os empréstimos e recebíveis da companhia compreendem caixa e IMOBILIZADO
equivalentes de caixa, clientes, contas a receber, empréstimos bancários e for- Custo
necedores. g) Provisões: Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou Terrenos
12
12
presumidas) resultantes de eventos passados em que seja possível estimar os Veículos
203
203
valores de forma confiável e cuja a liquidação seja provável. O valor reconhecido Móveis e utensílios
10.617 142 (86)
- 10.673
como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar Equipamentos de Informática
9.429 466 (234)
- 9.661
a obrigação no fim de cada exercício, considerando os riscos e as incertezas Máquinas, equipamentos e
relativas a obrigação. Quando se espera que alguns ou todos os benefícios ferramentas
10.507
4 (166)
- 10.345
econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados Instalações diversas
6.688
4
- 6.692
de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtu- Benfeitorias em Bens de
almente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. h) Imposto de Terceiros
328 577 (261)
644
renda e contribuição social - correntes e diferidos: Correntes: O Imposto de Outras Imobilizações
1.434
- 1.434
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
39.218 1.193 (747)
- 39.664
(CSLL) do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida Depreciação acumulada
do adicional de 10% sobre o lucro anual tributável excedente de R$ 240.000, Veículos
20
(203)
(203)
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e Móveis e utensílios
10
(8.459)
50 (504) (8.913)
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição Equipamentos de Informática
20
(8.802)
- 185 (314) (8.931)
social, limitada a 30% do lucro real. As declarações de impostos no Brasil estão Máquinas, equipamentos e
sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais por um período de cinco anos da ferramentas
10
(9.786)
- 155 (242) (9.873)
data da declaração. Diferidos: O imposto de renda e a contribuição social dife- Instalações diversas
10
(6.469)
0
(60) (6.529)
ridos são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de
10% para o imposto de renda e 9% de contribuição social sobre as diferenças Benfeitorias em Bens de
(425)
- 261 (168)
(332)
temporárias, prejuízo fiscal e base negativa. O imposto diferido é reconhecido Terceiros
com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e Outras Imobilizações
(34.144)
- 651 (1.288) (34.781)
passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de
5.074 1.193 (96) (1.288) 4.883
tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem Custo líquido
aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas 18 – Financiamentos Bancários: Empréstimo contraído no exterior para caleis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apre- pital de giro, com vencimento dos juros nos meses de janeiro e julho, e do
sentação das demonstrações financeiras. Nota: Em 31 de dezembro de 2020 a valor principal em janeiro de 2020.
Composição da dívida
companhia não possuía base de cálculo para o imposto de renda e contribuição
Descrição
2020
2019
social, correntes ou diferidos. i) Partes relacionadas: No decorrer de suas ope15.500
21.700
rações, direitos e obrigações são contraídas entre partes relacionadas, oriundas Valor original da dívida
360
384
de operações mercantis de compra e venda de mercadorias e serviços, e ope- Juros
10.470
6.511
rações de mútuos pactuados em condições normais de mercado para opera- Variação cambial
26.330
28.595
ções semelhantes. j) Outros ativos e passivos: Um passivo é reconhecido no
Resumo dos saldos
2020
2019
balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como
346
28.595
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico Passivo circulante - Juros semestrais atualizados
25.984
0
seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as Passivo longo prazo - Empréstimo original atualizado
26.330
28.595
melhores estimativas do risco envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em 19 - Fornecedores: A composição dos valores de fornecedores e contas a
2020
2019
favor da companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. pagar está apresentada a seguir:
24.549
33.369
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que Fornecedores mercadorias
53
51
sua realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, Fornecedores concessionárias
506
500
são demonstrados como não circulante. k) Apuração das receitas e despe- Fornecedores consignação
116
412
sas: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, Fornecedores aluguéis
2
0
além de considerar os rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo com os Fornecedores pessoas físicas
25.226
34.332
índices e taxas oficiais sobre os ativos e passivos ao valor de realização, quando
aplicável. l) Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de 20 – Parcelamentos das Leis 11.941/2009, Lei 13.496/2017 (PERT), ordinário
caixa foi preparada pelo método indireto. 4 - Caixa e equivalentes de caixa: Os de PIS e COFINS e excepcionais de ICMS: 20.1 – Representa 161 parcelas
saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:
do parcelamento de débitos concedido pela Receita Federal do Brasil – RFB, de

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em
milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
2020
2019
Receita líquida de vendas
29 142.063 276.449
Custo das mercadorias vendidas
(86.415) (171.847)
Resultado operacional bruto
55.648 104.602
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
30.1 (19.496) (34.594)
Despesas com pessoal e encargos
30.2 (50.199) (66.545)
Despesas de vendas
30.3 (3.214) (9.660)
Despesas tributárias
30.4 (14.526) (1.364)
Depreciações e amortizações
30.5 (1.288) (1.688)
Outras receitas/(-) despesas operacionais
31 (18.869)
1.611
Ganhos / (-) Perdas C/ investimentos
32
4.235 12.001
Equivalência patrimonial
33
65.255 (3.097)
Total das receitas (despesas) operacionais
(38.102) (103.336)
Resultado antes do resultado financeiro
17.546
1.266
Encargos Financeiros Líquidos
34
(8.941) (4.896)
Resultado operacional líquido
8.605 (3.630)
Provisões p/Imposto de Renda e Contribuição Social
(4.569)
Resultado Líquido do Exercício
4.036 (3.630)
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das
demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em
milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
PreReserRe- juízos
Capital va de serva AcumuDescrição
Social capital legal lados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 242.423 5.000 12.467 (13.369) 246.521
Adtº P/ Aumento de Capital - AFAC
- 27.200
- 27.200
Ajustes de exercícios anteriores
- 2.814 2.814
Resultado do Exercício
- (3.630) (3.630)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 242.423 32.200 12.467 (14.185) 272.905
Adtº P/ Aumento de Capital - AFAC
- 13.500
- 13.500
Ajustes de exercícios anteriores
56
56
Resultado do Exercício
- 4.036 4.036
Saldos em 31 de dezembro de 2020 242.423 45.700 12.467 (10.093) 290.497
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das
demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em
milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Resultado do Exercício
4.036 (3.630)
Ajustes para conciliar o resultado das disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
Ajustes de exercícios anteriores
56
2.814
Depreciação e amortização
1.288
1.688
Variações investimentos financeiros
0
(549)
Ganhos na baixa de imobilizado
(45)
(208)
Baixa de ativo por descarte
10
12
Juros S/ Empréstimos de Pessoas Ligadas
12.122
0
Val. monetárias s/ parcelamentos Tributários
724
3.460
Juros e Variação cambial s/ financiamentos
6.893
1.866
Ganhos C/ Investimentos
(4.235) (14.815)
Resultado de equivalência patrimonial
(65.255)
3.097
Caixa proveniente das operações
(44.406) (6.265)
Variação nos ativos/passivos operacionais
Clientes e contas a receber
17.922 (35.025)
Estoques de mercadorias
62.224 15.283
Impostos a recuperar
(16.905)
1.728
Adiantamentos diversos
407
2.698
Depósitos judiciais
1.644
(576)
Importações em curso
125
244
Fornecedores
(9.106) 11.159
Débitos c/ empresas ligadas
66
105
Encargos e obrigações trabalhistas
(1.339)
247
Impostos e contribuições
2.020 (6.661)
Adiantamentos de clientes
(2.260) (14.787)
Total da variação dos ativos e passivos operacionais
54.798 (25.585)
Caixa líquido Proveniente das atividades operacionais 10.392 (31.850)
Atividades de investimento
Aquisições de imobilizado
(1.193) (1.291)
Vendas de imobilizado
131
624
Aquisição ( - ) / Resgates de ativos financeiros
5.240
Dividendos recebidos
12.000
5.000
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento 10.938
9.573
Atividades de financiamento
Empréstimos liquidados - pessoas ligadas
(30.900)
Adtº P/ aumento de capital
13.500 27.200
Pagtº de financiamentos bancários
(9.158)
(758)
Adesão a novo parcelamento tributário
5.975
7.058
Pagamentos de parcelamento tributário
(6.724) (6.089)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de financiamento
(27.307) 27.411
Variação líquida do caixa
(5.977)
5.134
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades no início do exercício
10.807
5.673
Disponibilidades no fim do exercício
4.830 10.807
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
(5.977)
5.134
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das
demonstrações financeiras
acordo com o Artigo 1º da Lei 11.941/2009, a terminar em outubro/2024; OBS: A
RFB realizou uma revisão e reduziu o valor parcelado em R$ 54 mil. 20.2 – Representa 150 parcelas do parcelamento de débitos concedido pela Receita Federal
do Brasil – RFB, de acordo com o Artigo 2º, inciso III, alínea b, da Lei 13.496 de
2017, a terminar em novembro/2028; 20.2 – Representa 60 parcelas do parcelamento ordinário de débitos de PIS e COFINS, a terminar em dezembro/2023.
20.3 – Representam parcelamentos de ICMS, concedidos em caráter excepcional
pelos fiscos estaduais, em auxílio as empresa, face a pandemia da COVID-19. O
número de parcelas é variado. OBS: Os parcelamentos descritos estão consolidados pela RFB e fiscos estaduais, e realizados conforme demonstrado a seguir:
Exercício 2019
Lei
Lei
RFB
Modalidade
11.941/2009 13.496/2017 ordinário Estadual Totais
Vr. Parcelado
24.560
7.801
9.093
0 41.454
Variação Monetária
8.600
1.000
486
0 10.086
Pagtos realizados
(15.859)
(2.244)
(1.877)
0 (19.980)
Saldo a Pagar
17.301
6.557
7.702
0 31.560
Curto Prazo
3.579
697
1.926
0
6.202
Longo Prazo
13.722
5.860
5.776
0 25.358
17.301
6.557
7.702
0 31.560
Totais
Exercício 2020
Lei
Lei
RFB
Modalidade
11.941/2009 13.496/2017 ordinário Estadual Totais
Vr. Parcelado
24.506
7.801
9.093
6.125 47.525
Variação Monetária
8.790
1.162
684
78 10.714
Pagtos realizados
(19.469)
(2.954)
(3.840)
(441) (26.704)
Saldo a Pagar
13.827
6.009
5.937
5.762 31.535
Curto Prazo
3.625
715
1.979
1.830
8.149
Longo Prazo
10.202
5.294
3.958
3.932 23.386
Totais
13.827
6.009
5.937
5.762 31.535
21 – Débitos com empresas ligadas: O saldo reflete as obrigações da empresa junto as suas coligadas, correspondendo a transações realizadas entre
as partes, exceto mútuos, conforme demonstrado a seguir:
2020
2019
Contas a Pagar - Jóias Brasilis
247
0
Contas a Pagar - HSJ Comercial
1
0
Contas a Pagar - PHS Rio Viagens
46
228
Contas a Pagar - Editora e Publicidade Rivoli
16
16
310
244
22 – Adiantamento de clientes: A composição dos valores da conta “Adiantamento de clientes” está apresentada a seguir:
2020
2019
Certificado de clientes
58
22
Sinal reserva
585
335
Adiantamento de clientes - Pessoas jurídicas
561
3.107
1.204
3.464
23 – Obrigações trabalhistas: Obrigações trabalhistas, conforme demonstrativo a seguir:
2020
2019
FGTS a recolher
235
380
INSS a recolher
681
1.114
5.302
6.063
Provisões de férias e encargos
6.218
7.557
24 – Impostos e contribuições: Impostos e contribuições a recolher, conforme demonstrativo a seguir:
2020
2019
ICMS a recolher
1.843
1.484
IPI a recolher
1.352
650
Cofins a recolher
1.098
1.343
PIS a recolher
234
292
ISS a recolher
15
19
Impostos e contribuições retidos de terceiros
490
804
IRPJ e CSLL a recolher
1.954
374
6.986
4.966
25 – Débitos com empresas ligadas – Passivo Não circulante: O saldo das
obrigações da empresa com suas coligadas e controladas, corresponde aos
mútuos contraídos com as mesmas, composto conforme demonstrado a seguir:
2020
2019
Mútuos - HSJ Comercial
39.448
48.348
Mútuos - Editora Rivoli
29.530
29.529
Mútuos - Nelly Jóias
0
9.878
Mútuos - Partcipações TEC
15.267
15.267
Mútuos - JR Comércio
13.745
13.745
97.990
116.767
26 – Provisões para contingências fiscais: O saldo reflete a provisão para contingência de um processo junto a RFB. Fatos relevantes: H. Stern Comércio e
Indústria S.A. é parte em ações judiciais relacionadas a litígios tributários, cujo
objeto de contestação é sua legalidade ou a sua constitucionalidade. A administração da empresa acredita que as provisões para contingências constituídas são
suficientes para cobrir eventuais perdas com processos judiciais, não obstante
as boas chances de êxito a médio e a longo prazo, de acordo com a opinião de

12 Financeiro

Sexta-feira, 8 de abril de 2022 l Monitor Mercantil

H. STERN COMÉRCIO
E INDÚSTRIA S/A
CNPJ/MF nº 33.388.943/0001-92
seus assessores jurídicos. A contingência fiscal supracitada foi constituída com
base nos valores corrigidos dos Autos de Infração emitidos no âmbito da Receita
Federal do Brasil – RFB. Os Autos de Infração supracitados estão em poder do
Departamento Jurídico da companhia. 27 – Reservas de capital: 27.1 – Capital
social: O capital social da empresa soma o montante de R$ 242.423 e está representado por 39.985.758 (trinta e nove milhões novecentos e oitenta e cinco mil
e setecentos e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas com valor unitário
de R$ 6,06 (seis reais e seis centavos). 27.2 – Reserva de Capital: O saldo desta
rubrica demonstra os adiantamentos p/ futuro aumento do capital social, realizados pela acionista Editora e Publicidade Rivoli S/A. 28 – Destinação do Resultado do exercício e constituição de Reservas: A companhia apresentou lucro
contábil ao final do exercício, e destinará o resultado para a conta de prejuízos
acumulados, não constituindo nenhuma reserva neste exercício.
2020
2019
Reserva legal
12.467
12.467
Prejuízos acumulados
(10.093)
(14.185)
2.374
(1.718)
29 - Receita líquida de vendas e serviços
2020
2019
Receita bruta de vendas e serviços
248.654
484.419
(-) Devoluções descontos e outros
(79.717)
(158.825)
(-) Impostos incidentes sobre as vendas
(26.874)
(49.145)
142.063
276.449
30 - Despesas por natureza
30.1 - Despesas administrativas
2020
2019
Prediais
(8.386)
(19.935)
Segurança patrimonial
(6)
(27)
Seguros
(80)
(91)
Prestação de serviços
(3.056)
(3.575)
Informática
(1.678)
(1.822)
Veículos
(99)
(161)
Comunicação
(1.222)
(1.743)
Viagens
(252)
(1.198)
Fretes e logística
(1.618)
(1.180)
Importações
(148)
0
Registro de marcas
(132)
(505)
Gerais
(2.819)
(4.357)
(19.496)
(34.594)

30.2 - Pessoal e encargos
Remuneração dos administradores
Proventos
Encargos trabalhistas
Transporte de empregados
PAT
Benefícios médicos e sociais
Seguro de vida
Treinamentos e cursos
Outras despesas com pessoal
30.3 - Despesas c/ vendas
Propaganda e publicidade
Exportações
Comissões
Diversas com vendas
Títulos incobráveis
30.4 - Despesas Tributárias
ICMS
IPI
PIS
COFINS
Contribuição sindical patronal
Multas
Taxas e impostos diversos
30.6 - Depreciações e amortizações
Depreciações e Amortizações
31 – Outras Receitas / (-) Despesas Operacionais
31.1 - Outras Despesas
Perdas Diversas
Baixa de Bens

2020
(1.659)
(34.841)
(8.688)
(706)
(1.043)
(3.062)
(36)
(13)
(151)
(50.199)
2020
(1.743)
(377)
(949)
(145)
0
(3.214)
2020
(8.507)
(4.758)
(83)
(487)
(90)
(358)
(243)
(14.526)
2020
(1.288)
(1.288)
2020
(51.778)
(10)
(51.788)

2020
2019
31.908
1.415
966
130
45
208
32.919
1.753
Resultado Líquido
(18.869)
1.611
2020
2019
32 – Ganhos C/ Investimentos
4.235
12.001
Ganhos C/Investimentos
4.235
12.001
33 - Equivalência Patrimonial: Os resultados da equivalência patrimonial
estão demonstrados no quadro da nota explicativa 15.
34 – Resultado Financeiro
34.1 - Receitas financeiras
2020
2019
Juros ativos
45
35
Variações cambiais
5.565
5.918
Receitas de aplicações financeiras
423
29
Descontos obtidos
211
21
Variações monetárias
9.657
646
Outras receitas
7
33
15.908
6.682
2020
2019
34.2 - Despesas financeiras
Juros passivos
(838)
(1.546)
Variações cambiais
(10.528)
(7.279)
Despesas bancárias
(30)
(29)
IOF
(5)
(12)
Variações monetárias
(12.697)
(1.426)
Despesas com cartão de crédito
(269)
(720)
Descontos concedidos
(465)
(537)
Aluguel de terminal de cartão de crédito
(16)
(29)
Outras despesas
(1)
0
(24.849)
(11.578)
(8.941)
(4.896)
2019 Resultado financeiro líquido
(130)
Roberto
Stern
Diretor
Presidente
(12)
(142)
Luiz Carlos Rodrigues Machado - Contador - CRC - RJ 067.810/O-6

2019
(2.154)
(44.524)
(13.468)
(1.034)
(1.391)
(3.719)
(38)
(55)
(162)
(66.545)
2019
(4.773)
(858)
(3.648)
(369)
(12)
(9.660)
2019
90
716
(7)
(41)
(94)
(1.660)
(368)
(1.364)
2019
(1.688)
(1.688)

31.2 - Outras Receitas
Despesas reavidas
Outras receitas eventuais
Venda de bens de ativos permanentes

EDITORA E PUBLICIDADE
RIVOLI S.A.
CNPJ/MF nº 33.167.008/0001-04
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
ATIVO
Notas
2020
2019 PASSIVO
Notas
Ativo circulante
Passivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
493
106 Fornecedores
10
Impostos e contribuições a recuperar
5
6
7 Obrigações fiscais
11
Créditos c/ pessoas ligadas
6
1.398
1.026 Obrigações trabalhistas
12
Dividendos a receber
7
36.639
34.639 Débitos C/ pessoas ligadas
13
Total do ativo circulante
38.536
35.778 Dividendos a pagar
14
Ativo não circulante
Total do passivo circulante
Realizável a longo prazo
Patrimônio líquido
Créditos c/ pessoas ligadas
8
29.530
29.530 Capital social
15
Investimentos
Reserva legal
16
Participações societárias
9
476.027 450.136 Reservas de lucros
16
Outros investimentos
2
2 Reserva de reavaliação
16
Total do ativo não circulante
505.559 479.668 Total do patrimônio líquido
Total do ativo
544.095 515.446 Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de Reais,
exceto quando indicado de outra forma)
Nota
2020
2019
Receita líquida de vendas
17
347
624
Lucro bruto
347
624
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
18.1
(198)
(201)
Despesas c/ pessoal e encargos
18.2
(261)
(292)
Despesas tributárias
18.3
(1)
(46)
Ganhos / (-) Perdas C/ investimentos
18.4
(2.716)
(10.023)
Equivalência patrimonial
18.5
47.698
35.184
Outras receitas/(-) despesas operacionais
18.6
(4)
Total das despesas operacionais
44.522
24.618
Resultado antes do resultado financeiro
44.869
25.242
Resultado financeiro líquido
19
2
5
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
44.871
25.247
Imposto de renda
(21)
(41)
Contribuição social
(11)
(22)
Lucro do exercício
44.839
25.184
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia são
parte integrante das demonstrações financeiras
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores
expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto operacional: Editora e Publicidade Rivoli S.A. (“Companhia”), é
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de
Janeiro e tem como atividade principal a prestação de serviços de publicidade
e propaganda e participação em outras sociedades. A Companhia possui participação societária nas seguintes sociedades: • H. Stern Comércio e Indústria
S.A. (HSCI) – Controlada direta – tem por objeto social a produção e comercialização de artigos de joalheria, relógios e presentes; • Nelly Jóias e Curiosidades Ltda (Nelly) – Controlada direta – tem por objeto social o comércio varejista de artigos de joalheria e artigos para presentes; • Participações Industriais TEC Ltda (TEC) – Controlada direta – tem por objeto social a administração, compra e venda de imóveis próprios, avaliação e incorporação de imóveis
e participação em outras sociedades; • PHS Rio Viagens e Turismo Ltda (PHS)
– Controlada direta – tem por objeto social o agenciamento de viagens e turismo; • JR Comércio de Artefatos Metálicos Ltda (JR) – Controlada direta – tem
por objeto social tem por objeto social a produção e comercialização de artigos
de joalheria e relógios; • Jóias Brasilis Export-Import Ltda (JB) – Controlada
direta – tem por objeto social o comércio varejista de artigos de joalheria. 2 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. a)
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram preparadas com base
nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes emanadas
pela legislação societária (“Lei nº 6.404/76”) que incluem os novos dispositivos
introduzidos pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, estando em conformidade com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09. A administração da Companhia autorizou a conclusão da preparação das demonstrações contábeis em
30 de abril de 2021. b) Bases de mensuração: As demonstrações financeiras
foram preparadas com base no custo histórico. c) Moeda funcional e moeda
de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em
Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real (R$) foram arredondadas para o milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Principais políticas contábeis aplicadas: As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas dos balanços com
vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos apurados até as datas dos balanços, que não excede o valor de mercado. b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas e mantidas
pelo valor nominal dos títulos decorrentes das prestações de serviços, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em análise individual dos valores a
receber e em montantes considerados pela administração necessária e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses créditos, os quais
podem ser modificados em virtude da recuperação de créditos de clientes devedores ou de mudança na situação financeira de clientes. c) Investimentos:
Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo e o seu
valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação da companhia nas variações patrimoniais das investidas geradas após a
aquisição. A participação da companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado do exercício e sua participação nos outros resultados abrangentes é reconhecida de forma reflexa diretamente no patrimônio líquido. Quando a participação da companhia nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento,
incluindo quaisquer ativos de longo prazo que, na essência constituam parte
do investimento na coligada, a companhia não reconhece perdas adicionais, a
menos que tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por conta da coligada. A Companhia possui participação societária nas seguintes sociedades: d) Instrumentos financeiros:
A companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias:
mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram
adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. • Ativos financeiros ao valor justo por meio
do resultado: os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se for adquirido, principalmente, para fins de
venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos
circulantes. • Empréstimos e recebíveis: são ativos e passivos financeiros
não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis que não são cotados
em um mercado ativo. São registrados no ativo e passivo circulantes, exceto
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativo e passivo não circulantes).
Os empréstimos e recebíveis da companhia compreendem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, créditos c/ empresas ligadas e fornecedores. e)

2020

2019

17
48
44
120
1.027
1.256

14
49
45
120
1.027
1.255

290.100
20.257
177.589
54.893
542.839
544.095

290.100
18.015
151.183
54.893
514.191
515.446

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - D F C
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores
expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Lucro do Exercício
44.839 25.184
Ajustes para conciliar o resultado com as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais
Depreciações
4
Perdas com investimentos em coligadas
2.716 10.023
Equivalência Patrimonial
(47.698) (35.184)
Caixa Proveniente das Operações
(143)
27
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Créditos c/ pessoas ligadas
(372)
(668)
Impostos e contribuições a recuperar
1
(1)
Fornecedores
3
3
Obrigações fiscais
(1)
26
Obrigações trabalhistas
(1)
2
Débitos C/ pessoas ligadas
100
Total da Variação dos Ativos e Passivos Operacionais
(370)
(538)
Caixa líquido Proveniente das Atividades Operacionais
(513)
(511)
Atividades de Investimento
Adtº p/ aumento de Capital Social
(13.500) (27.200)
Recebimento de Dividendos
14.400 27.200
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento
900
Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento
Variação Líquida do Caixa
387
(511)
Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
106
617
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
493
106
Variação Líquida do Exercício
387
(511)
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia são
parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores
expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Re- Reserva Reserva
Capital serva de Lu- de ReaSocial Legal
cros valiação
Total
Saldo 31 de dezembro de 2018 290.100 16.856 129.164 54.893 491.013
Ajustes de exercícios anteriores
- (2.006)
- (2.006)
Resultado do exercício
- 25.184
- 25.184
Constituição de reservas
- 1.159 (1.159)
Saldo 31 de dezembro de 2019 290.100 18.015 151.183 54.893 514.191
Ajustes de exercícios anteriores
- (16.191)
- (16.191)
Resultado do exercício
- 44.839
- 44.839
Constituição de reservas
- 2.242 (2.242)
Saldo 31 de dezembro de 2020 290.100 20.257 177.589 54.893 542.839
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia são zação ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulante. j) Apuração das receitas e despesas:
parte integrante das demonstrações financeiras
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, além
Provisões: Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) de considerar os rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo com os ínresultantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores de dices e taxas oficiais sobre os ativos e passivos ao valor de realização, quando
forma confiável e cuja a liquidação seja provável. O valor reconhecido como aplicável. k) Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos
provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a de caixa foi preparada pelo método indireto. 4 - Caixa e equivalentes de caiobrigação no fim de cada exercício, considerando os riscos e as incertezas xa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:
relativas a obrigação. Quando se espera que alguns ou todos os benefícios
2020
2019
econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados Caixa
1
1
de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for vir- Bancos conta movimento
101
2
tualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. No exercí- Aplicações financeiras
391
103
cio de 2016 a Companhia não constituiu provisões. f) Tributação: – imposto
493
106
de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido: O A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições de primeira
imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as necesforam apurados de acordo com a sistemática denominada “Lucro Presumido”, sidades de capital de giro da Companhia. 5 – Impostos e contribuições a
estabelecida pela Lei 9249/95 e alterações posteriores, sendo que, o imposto recuperar: Os saldos registrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 corresde renda foi calculado sobre a presunção de 32% da receita bruta pela alíquo- pondem ao IRRF retido dos rendimentos de aplicações financeiras, a serem
ta de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederam a R$ deduzidos no recolhimento do IRPJ do 4º trimestre dos respectivos anos. 6 –
60 mil em cada período trimestral, enquanto que a contribuição social foi cal- Créditos c/ empresas ligadas: Refere-se aos direitos da Companhia junto às
culada sobre a presunção de 32% pela alíquota de 9%, reconhecidos pelo re- suas controladas/coligadas, correspondentes às transações realizadas entre
gime de competência. – Impostos sobre receitas de serviços: As receitas as partes, conforme demonstrado a seguir:
de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas suas
2020
2019
respectivas alíquotas básicas: • Programa de Integração Social (PIS), alíquota H Stern
16
16
de 0,65%; • Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), HSJ Comercial
1.382
1.010
alíquota de 3,00%; • Imposto Sobre Serviços (ISS), alíquota de 3,00%. h) Par1.398
1.026
tes relacionadas: No decorrer de suas operações, direitos e obrigações são 7 – Dividendos a Receber
contraídas entre partes relacionadas, oriundas de operações mercantis de
2020
2019
compra e venda de mercadorias e serviços, e operações de mútuos pactuados Participações TEC
34.339
34.639
em condições normais de mercado para operações semelhantes. i) Outros Jóias Brasilis LTDA
2.300
ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável
36.639
34.639
que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da socieda- 8 – Créditos com empresas ligadas – realizável a longo prazo: O saldo
de e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é referente aos direitos da empresa junto às suas coligadas/controladas, corresreconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou ponde as transações de mútuos realizadas entre as partes, classificadas no
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um ativo não circulante, conforme demonstrado a seguir:
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registra2020
2019
das tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e H. Stern
29.530
29.530
passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua reali29.530
29.530
9 – Participações societárias: Refere-se aos saldos correspondentes às participações societárias da Companhia, nas empresas investidas:
Equiva- Ajustes na Equi- Ganho / (-) Perda
Adtº p/ au- Distribuição
Saldo em Partici- lência pa- valência de Exer- com distribuição
mento do (-) /Devolução Saldo em
31/12/2019 pação % trimonial cícios Anteriores desproporcional Capital Social de dividendos 31/12/2020
1 - H Stern Comércio e Indústria S.A.
272.899
99,99
4.093
13.500
290.492
2 - Participações Industriais Tec S.A.
83.289
99,64
20.514
103.803
3 - Nelly Jóias e Curiosidades Ltda.
30.384
70,59
2.711
(16.191)
(4.236)
12.668
4 - PHS Rio Viagens e Turismo Ltda.
814
97,50
28
(98)
744
5 - JR Comércio de Artefatos Metálicos Ltda.
55.784
90,00
21.344
(12.600)
64.528
6 - Jóias Brasilis Export - Import. Ltda.
6.966
98,59
(992)
(2.182)
3.792
TOTAIS
450.136
47.698
(16.191)
(4.236)
13.500
(14.880)
476.027
10 – Fornecedores: Os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2020 e 2019
correspondem aos fornecedores com vencimento até o final do exercício de 2021. 18 - Despesas por natureza
2020
2019
11 – Obrigações fiscais: Obrigações fiscais conforme demonstrativo a seguir: 18.1 - Despesas administrativas
(167)
(173)
2020
2019 Prediais
(13)
COFINS
6
3 Prestação de serviços
PIS
2
1 Despesas com associações
(14)
(14)
ISS
6
3 Publicações diversas
(17)
Impostos retidos de terceiros
9
18 Despesas gerais
(1)
IRPJ a recolher
17
16
(198)
(201)
CSLL a recolher
8
8 18.2 - Pessoal e encargos
2020
2019
48
49 Remuneração dos administradores
(17)
(24)
12 – Obrigações trabalhistas: Obrigações trabalhistas conforme demonstra- Proventos
(160)
(178)
2020
2019 Encargos
tivo a seguir:
(55)
(67)
FGTS a recolher
1
1 Benefícios
(29)
(21)
INSS a recolher
4
5 Provisões p/férias Encargos
(2)
Provisão p/ férias e encargos sociais
39
39
(261)
(292)
44
45 18.3 - Tributárias
2020
2019
13 – Débitos com empresas ligadas: A composição dos valores da conta Taxas e impostos diversos
(22)
“Débitos com empresas ligadas” está apresentada a seguir:
(1)
(24)
Multas
2020
2019
(1)
(46)
HSJ Comercial
120
120 18.4 - Perdas C/ investimentos
2020
2019
120
120 Perdas C/Investimentos
(2.716)
(10.023)
14 – Dividendos a Pagar: A posição registrada em 31 de dezembro de 2020
(2.716)
(10.023)
e 2019 demonstra o saldo de dividendos a pagar aos acionistas. 15 – Capital 18.5 - Equivalência patrimonial
2020
2019
social: O capital social da Companhia corresponde ao montante de R$ 290.100 Ajuste da equivalencia patrimonial
47.698
35.184
e está representado por 34.011.110 (trinta e quatro milhões, onze mil e cento e
47.698
35.184
dez) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 16 - Reservas: A Reserva Legal foi constituída ao final do exercício, e corresponde a 5% do resultado 19 – Resultado Financeiro Líquido
2020
2019
líquido do exercício deduzidos os ajustes dos exercícios anteriores. Reservas 19.1 - Receitas financeiras
3
20
2020
2019 Receitas de aplicações financeiras
conforme demonstrativo a seguir:
7
Reserva legal
20.257
18.015 Variações monetárias ativas
3
27
Reserva de lucros
177.589
151.183
Reserva de Reavaliação (TEC)
54.893
54.893 19.2 - Despesas financeiras
252.739
224.091 Juros passivos
(21)
17 – Receita Líquida: A receita do exercício foi em sua totalidade de comis- Despesas Bancárias
(1)
(1)
sões sobre publicidade.
(1)
(22)
2020
2019 Resultado financeiro líquido
2
5
Receita bruta de serviços
372
669
Roberto Stern - Diretor Presidente
(-) Impostos incidentes sobre as receitas
(25)
(45)
Luiz Carlos Rodrigues Machado - Contador - CRC - RJ 067.810/O-6
347
624
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Sicoob Credicitrus: R$ 1 bi de Resultado Social Econômico

A

Sicoob Credicitrus
alcançou um recorde em 2021. O Resultado Social Econômico
da cooperativa ultrapassou
a casa do R$ 1 bilhão, o que
representa um crescimento de 40,8% em relação a
2020, quando o resultado
havia sido de pouco mais
R$ 719 milhões. No quadriênio 2018-2021, o acumulado chega a quase R$ 3,2
bilhões.
O resultado é um indicador financeiro exclusivo
para o modelo de cooperativas. Ele expressa as eco-

nomias em juros e tarifas
do associado ante às operações realizadas no sistema
financeiro tradicional, e a
participação nos resultados
da cooperativa, por meio
das sobras. Em 2021, a economia de juros e encargos
chegou a R$ 557,1 milhões,
a economia em tarifas, em
R$ 167,1 milhões, e as sobras do exercício, em R$
288,2 milhões.
As operações de crédito
da Credicitrus permaneceram em nível elevado,
com uma carteira de R$
3,8 bilhões. O valor está

próximo de 2020, devido à
maior cautela nas análises
para concessão de crédito, diante do atual cenário macroeconômico. No
quadriênio 2018-2021, o
volume de crédito concedido registrou expansão
de 39,37%.
Com isso, a cooperativa
conta com aproximadamente R$ 9 bilhões de ativos totais, uma elevação de
8,37% em 2021 ante 2020.
No acumulado do quadriênio, a expansão chega a
53,75%. Já seu patrimônio
líquido, bastante sólido,

cresceu 29,95% no quadriênio 2018-2021 e 9,61%
em 2021, alcançando R$
1,944 bilhão. O capital social, que soma as quotas de
capital de todos os associados, registrou R$ 1,333 bilhão e é o principal componente desse indicador.
A Credicitrus é uma das
maiores cooperativas de
crédito do país, com mais
de 161 mil associados. Em
2021, uma alta de mais
3.600 associados em relação a 2020. São 120 filiais
em São Paulo, Minas Gerais
e Mato Grosso do Sul.

Agrishow
A Sicoob Credicitrus terá
novidades exclusivas para a
Agrishow 2022 - 27ª Feira
Internacional de Tecnologia Agrícola, marcada entre os dias 25 e 29 de abril,
em Ribeirão Preto/SP. Para esta edição, a previsão
é de que terá R$ 6 bilhões
em limites pré-aprovados
o que significa uma oportunidade ímpar para a
aquisição de insumos necessários e de modernos
equipamentos que trazem
maior produtividade e efici-

ência para o plantio e para a
colheita.
Outro destaque é o Market Club, iniciativa inovadora no setor do cooperativo brasileiro, que terá
condições especiais para a
realização de negócios entre os produtores rurais e
as principais marcas expositoras da Agrishow 2022. A
plataforma, que aproxima
compradores, fabricantes e
fornecedores, compõe uma
ampla rede de interesses,
apoiada por esquemas de
contratação ágil de financiamentos pela cooperativa.

EDITORA E PUBLICIDADE
RIVOLI S.A.
CNPJ/MF nº 33.167.008/0001-04
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
ATIVO
Notas
2019
2018 PASSIVO
Notas
2019
Ativo circulante
Passivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
106
617 Fornecedores
11
14
Impostos e contribuições a recuperar
5
7
7 Obrigações fiscais
12
49
Créditos c/ pessoas ligadas
6
1.026
357 Obrigações trabalhistas
13
45
Dividendos a receber
7
34.639
0 Débitos C/ pessoas ligadas
14
120
Total do ativo circulante
35.778
981 Dividendos a pagar
15
1.027
Ativo não circulante
Total do passivo circulante
1.255
Realizável a longo prazo
Créditos c/ pessoas ligadas
8
29.530
29.530 Patrimônio líquido
Capital social
16
290.100
Investimentos
17
18.015
Participações societárias
9
450.136
461.620 Reserva legal
17
151.183
Outros investimentos
2
2 Reservas de lucros
Reserva de reavaliação
17
54.893
Imobilizado
514.191
0
4 Total do patrimônio líquido
Imobilizações
10
479.668
491.156 Total do passivo e do patrimônio
Total do ativo não circulante
Total do ativo
515.446
492.137 líquido
515.446
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
2019
2018
Receita líquida de vendas
18
624
185
Lucro bruto
624
185
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
19.1
(201)
(158)
Despesas c/ pessoal e encargos
19.2
(292)
(277)
Despesas tributárias
19.3
(46)
(135)
Ganhos / (-) Perdas C/ investimentos
19.4
(10.023)
(484)
Equivalência patrimonial
19.5
35.184 (38.028)
Outras receitas/(-) despesas operacionais
(4)
0
Total das despesas operacionais
24.618 (39.082)
Resultado antes do resultado financeiro
25.242 (38.897)
Resultado financeiro líquido
20
5
66
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
25.247 (38.831)
Imposto de renda
(41)
(20)
Contribuição social
(22)
(12)
Lucro do exercício
25.184 (38.863)
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia são
parte integrante das demonstrações financeiras
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto operacional: Editora e Publicidade Rivoli S.A. (“Companhia”), é uma
sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro e tem
como atividade principal a prestação de serviços de publicidade e propaganda e
participação em outras sociedades. A Companhia possui participação societária
nas seguintes sociedades: • H. Stern Comércio e Indústria S.A. (HSCI) – Controlada
direta – tem por objeto social a produção e comercialização de artigos de joalheria,
relógios e presentes; • Restaurante RB7 Ltda (RB7) – Controlada direta – tem por
objeto social o ramo de restaurantes; • Nelly Jóias e Curiosidades Ltda (Nelly) –
Controlada direta – tem por objeto social o comércio varejista de artigos de joalheria
e artigos para presentes; • Participações Industriais TEC Ltda (TEC) – Controlada
direta – tem por objeto social a administração, compra e venda de imóveis próprios,
avaliação e incorporação de imóveis e participação em outras sociedades; • PHS
Rio Viagens e Turismo Ltda (PHS) – Controlada direta – tem por objeto social o
agenciamento de viagens e turismo; • JR Comércio de Artefatos Metálicos Ltda (JR)
– Controlada direta – tem por objeto social tem por objeto social a produção e comercialização de artigos de joalheria e relógios; • Jóias Brasilis Export-Import Ltda
(JB) – Controlada direta – tem por objeto social o comércio varejista de artigos de
joalheria; 2 - Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram preparadas com base
nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes emanadas pela
legislação societária (“Lei nº 6.404/76”) que incluem os novos dispositivos introduzidos pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, e estão em conformidade com a
NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela
Resolução CFC Nº 1.255/09. A administração da Companhia autorizou a conclusão
da preparação das demonstrações contábeis em 30 de abril de 2020. b) Bases de
mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo
histórico. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações
financeiras estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real (R$) foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Principais políticas contábeis aplicadas: As políticas contábeis descritas abaixo têm
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas
demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os
saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas dos balanços com vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos apurados até
as datas dos balanços, que não excede o valor de mercado. b) Clientes: As contas
a receber de clientes são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das prestações de serviços, acrescidos de variações cambiais, quando
aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base
em análise individual dos valores a receber e em montantes considerados pela administração necessária e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados em virtude da recuperação de créditos de clientes devedores ou de mudança na situação financeira de clientes. c) Investimentos: Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de
equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo e
o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação da companhia nas variações patrimoniais das investidas geradas após a
aquisição. A participação da companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas
é reconhecida na demonstração do resultado do exercício e sua participação nos
outros resultados abrangentes é reconhecida de forma reflexa diretamente no patrimônio líquido. Quando a participação da companhia nas perdas de uma coligada for
igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer ativos de
longo prazo que, na essência constituam parte do investimento na coligada, a companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por conta da
coligada. A Companhia possui participação societária nas seguintes sociedades: d)
Imobilizado: Demonstrado ao valor de custo deduzido de depreciação e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A depreciação desses ativos
tem início quando estes estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos
outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada 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 terrenos e
construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados ao final de cada exercício, e o efeito de quaisquer
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O item do imobilizado
é baixado após a alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de
um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos
na venda e o valor contábil do ativo e reconhecidos no resultado. Os custos atribuídos diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos qualificáveis, exceto empréstimos, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial para ficar prontos para uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo
de tais ativos até a data em que estejam prontos para uso ou venda. Os custos de
empréstimos, quando incorridos, são reconhecidos como despesas. Quando parte
de um item de imobilizado tem diferentes vidas úteis, elas são registradas como
itens individuais (componentes principais) de imobilizado. e) Instrumentos financeiros: A companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias:
mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. • Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: os
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se for adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos

2018
11
23
43
20
1.027
1.124
290.100
16.856
129.164
54.893
491.013
492.137

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Reserva Reserva
Capital Reserva de Lu- de ReaSocial Legal
cros valiação
Total
Saldo 31 de dezembro de 2017 290.100 16.856 178.857 54.893 540.706
Ajustes de exercícios anteriores
- (10.830)
- (10.830)
- (38.863)
- (38.863)
Resultado do exercício
Saldo 31 de dezembro de 2018 290.100 16.856 129.164 54.893 491.013
Ajustes de exercícios anteriores
- (2.006)
- (2.006)
Resultado do exercício
- 25.184
- 25.184
Constituição de reservas
- 1.159 (1.159)
Saldo 31 de dezembro de 2019 290.100 18.015 151.183 54.893 514.191
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia são
parte integrante das demonstrações financeiras
dessa categoria são classificados como ativos circulantes. • Empréstimos e recebíveis: são ativos e passivos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou
determináveis que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo
e passivo circulantes, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativo e passivo não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da companhia compreendem
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, créditos c/ empresas ligadas e
fornecedores. f) Provisões: Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou
presumidas) resultantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja a liquidação seja provável. O valor reconhecido
como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a
obrigação no fim de cada exercício, considerando os riscos e as incertezas relativas
a obrigação. Quando se espera que alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados de um terceiro, um
ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor
puder ser mensurado de forma confiável. No exercício de 2019 a Companhia não
constituiu provisões. g) Tributação: – imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido: O imposto de renda pessoa jurídica e a
contribuição social sobre o lucro líquido foram apurados de acordo com a sistemática denominada “Lucro Presumido”, estabelecida pela Lei 9249/95 e alterações
posteriores, sendo que, o imposto de renda foi calculado sobre a presunção de 32%
da receita bruta pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros
que excederam a R$ 60 mil em cada período trimestral, enquanto que a contribuição social foi calculada sobre a presunção de 32% pela alíquota de 9%, reconhecidos pelo regime de competência. – Impostos sobre receitas de serviços: As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas suas
respectivas alíquotas básicas: • Programa de Integração Social (PIS), alíquota de
0,65%; • Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), alíquota de 3,00%; • Imposto Sobre Serviços (ISS), alíquota de 3,00%. h) Partes relacionadas: No decorrer de suas operações, direitos e obrigações são contraídas entre
partes relacionadas, oriundas de operações mercantis de compra e venda de mercadorias e serviços, e operações de mútuos pactuados em condições normais de
mercado para operações semelhantes. i) Outros ativos e passivos: Um ativo é
reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado,
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - D F C
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019
2018
Lucro do Exercício
25.184 (38.863)
Ajustes para conciliar o resultado com as
disponibilidades geradas pelas atividades operacionais
Perdas de capital - baixa de Investimento
0
484
Juros incidentes S/ Empréstimos recebidos
0
(17)
Depreciações
4
0
(-) Perdas com investimentos em coligadas
10.023
0
(35.184) 38.028
Equivalência Patrimonial
Caixa Proveniente das Operações
27
(368)
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Créditos c/ pessoas ligadas
(668)
(46)
Impostos e contribuições a recuperar
(1)
4
Dividendos a receber
0 1.500
Fornecedores
3
(17)
Obrigações fiscais
26
(53)
Obrigações trabalhistas
2
1
100
(144)
Débitos C/ pessoas ligadas
(538) 1.245
Total da Variação dos Ativos e Passivos Operacionais
Caixa líquido Proveniente das Atividades Operacionais
(511)
877
Atividades de Investimento
Aquisição de Ações e Quotas - Investidas
0 (1.500)
Recebtº na dissolução de sociedade
0
20
Adtº p/ aumento de Capital Social
(27.200) (5.000)
Empréstimos a Pessoas Ligadas
0
117
Recebimento de Dividendos
27.200 5.000
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento
0 (1.363)
Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento
0
0
Variação Líquida do Caixa
(511)
(486)
Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
617 1.103
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
106
617
(511)
(486)
Variação Líquida do Exercício
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia são
parte integrante das demonstrações financeiras
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua
realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulante. j) Apuração das receitas e despesas: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, além de considerar
os rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo com os índices e taxas oficiais
sobre os ativos e passivos ao valor de realização, quando aplicável. k) Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo
método indireto. 4 - Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:
2019
2018
Caixa
1
1
Bancos conta movimento
2
5
Aplicações financeiras
103
611
106
617
A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições de primeira linha,
e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as necessidades de
capital de giro da Companhia. 5 – Impostos e contribuições a recuperar: Os saldos registrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 correspondem ao IRRF retido
dos rendimentos de aplicações financeiras, a serem deduzidos no recolhimento do
IRPJ do 4º trimestre dos respectivos anos. 6 – Créditos c/ empresas ligadas: Refere-se aos direitos da Companhia junto às suas controladas/coligadas, correspondentes às transações realizadas entre as partes, conforme demonstrado a seguir:
2019
2018
H Stern
16
16
1.010
341
HSJ Comercial
1.026
357
2019
2018
7 – Dividendos a Receber
Participações TEC
34.639
34.639
8 – Créditos com empresas ligadas – realizável a longo prazo: O saldo
referente aos direitos da empresa junto às suas coligadas/controladas, corresponde as transações de mútuos realizadas entre as partes, classificadas no
ativo não circulante, conforme demonstrado a seguir:
2019
2018
H. Stern
29.530
29.530
29.530
29.530

9 – Participações societárias: Refere-se aos saldos correspondentes às participações societárias da Companhia, nas empresas investidas:
ParticiEquiva- Ajustes na Equi- Ganho / (-) Perda
Adtº p/ Distribuição (-)
Saldo em pação
lência valência de Exer- com distribuição aumento do /Devolução de Saldo em
31/12/2018
% patrimonial cícios Anteriores desproporcional Capital Social
dividendos 31/12/2019
1 - H Stern Comércio e Indústria S.A.
246.859 99,99
(3.630)
2.470
27.200
- 272.899
2 - Participações Industriais Tec S.A.
113.880 99,64
8.729
(39.320)
83.289
3 - Nelly Jóias e Curiosidades Ltda.
43.652 70,59
(1.267)
(12.001)
30.384
4 - PHS Rio Viagens e Turismo Ltda.
957 97,50
149
(292)
814
5 - Restaurante RB7 Ltda.
720 99,99
(720)
0
6 - JR Comércio de Artefatos Metálicos Ltda.
45.059 90,00
28.395
(2.640)
(15.030)
55.784
7 - Jóias Brasilis Export - Import. Ltda.
10.493 98,59
1.541
151
(5.219)
6.966
TOTAIS
461.620
35.184
(2.006)
(12.001)
27.200
(59.861) 450.136
10 – Imobilizações: O Ativo Imobilizado está composto conforme demonstrativo a seguir: 18 – Receita Líquida: A receita do exercício foi em sua totalidade de comisTaxa de Depre- Saldo em AdiDepre- Saldo em sões sobre publicidade.
2019
2018
Bem
ciação Anual (%) 31/12/2018 ção Baixa ciação 31/12/2019 Receita bruta de serviços
669
198
IMOBILIZADO
(-) Impostos incidentes sobre as receitas
(45)
(13)
Custo
624
185
Móveis e utensílios
13
- (13)
0
13
- (13)
0 19 - Despesas por natureza
2019
2018
19.1 - Despesas administrativas
Depreciação
Prediais
(173)
(110)
acumulada
0
(2)
Móveis e utensílios
10
(9)
9
0 Segurança patrimonial
(13)
(22)
(9)
9
0 Prestação de serviços
(14)
(13)
Custo líquido
4
(4)
0 Despesas com associações
0
(7)
11 – Fornecedores: Os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 Publicações diversas
(1)
(4)
correspondem aos fornecedores com vencimento até o final do exercício de 2020. Despesas gerais
(201)
(158)
12 – Obrigações fiscais: Obrigações fiscais conforme demonstrativo a seguir:
19.2 - Pessoal e encargos
2019
2018
2019
2018 Remuneração dos administradores
(24)
(23)
COFINS
3
2 Proventos
(178)
(172)
PIS
1
1 Encargos
(67)
(64)
ISS
3
1 Benefícios
(21)
(17)
Impostos retidos de terceiros
18
9 Provisões p/férias Encargos
(2)
(1)
IRPJ a recolher
16
6
(292)
(277)
CSLL a recolher
8
4 19.3 - Tributárias
2019
2018
49
23 Taxas e impostos diversos
(22)
(1)
13 – Obrigações trabalhistas: Obrigações trabalhistas conforme demonstrativo a seguir: Multas
(24)
(33)
2019
2018 Contribuição Sindical Patronal
0
(101)
FGTS a recolher
1
1
(46)
(135)
INSS a recolher
5
5 19.4 - Perdas de Capital
2019
2018
39
37 Baixa de Bens
Provisão p/ férias e encargos sociais
0
(484)
45
43 Perdas C/Investimentos
(10.023)
0
14 – Débitos com empresas ligadas: A composição dos valores da conta
(10.023)
(484)
“Débitos com empresas ligadas” está apresentada a seguir:
2019
2018
19.5 - Equivalência patrimonial
2019
2018 Ajuste da equivalencia patrimonial
35.184
(38.028)
HSJ Comercial
120
20
35.184
(38.028)
120
20 20 – Resultado Financeiro Líquido
15 – Dividendos a Pagar: A posição registrada em 31 de dezembro de 2019 e 20.1 - Receitas financeiras
2019
2018
2018 demonstra o saldo de dividendos a pagar. 16 – Capital social: O capital Receitas de aplicações financeiras
20
50
social da Companhia corresponde ao montante de R$ 290.100 e está repre- Variações monetárias ativas
7
sentado por 34.011.110 (trinta e quatro milhões, onze mil e cento e dez) ações Receitas de juros s/ mútuos recebidos
0
17
ordinárias nominativas sem valor nominal. 17 - Reservas: A Reserva Legal foi
27
67
constituída ao final do exercício, e corresponde a 5% do resultado líquido do 20.2 - Despesas financeiras
2019
2018
exercício deduzidos os ajustes dos exercícios anteriores. Reservas conforme Juros passivos
(21)
(1)
demonstrativo a seguir:
Despesas Bancárias
(1)
2019
2018
(22)
(1)
Reserva legal
18.015
16.856 Resultado financeiro líquido
5
66
Reserva de lucros
151.183
129.164
Reserva de Reavaliação (TEC)
54.893
54.893
Roberto Stern - Diretor Presidente
224.091
200.913
Luiz Carlos Rodrigues Machado - Contador - CRC - RJ 067.810/O-6
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Sexta-feira, 8 de abril de 2022

CVM: Países com risco ao sistema financeiro

A

Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) divulgou
o Informe CVM 01/22:
Comunicação GAFI/FATF, que trata da comunicação do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de
Dinheiro e Financiamento
do Terrorismo a respeito de
países e jurisdições que, de
acordo com o organismo,
possuem deficiências estratégicas na prevenção deste
tipo de crime.
A medida permite que os
participantes do mercado
tenham acesso a subsídios
atualizados no indispensá-

vel e constante processo de
racionalização e monitoramento das suas operações e
dos seus clientes.
A CVM enfatiza que a
divulgação deste Informe e
dos comunicados do Grupo faz parte da articulação
do Núcleo de Prevenção à
Lavagem de Dinheiro, ao
Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da
Proliferação de Armas de
Destruição em Massa (Núcleo de PLD/FTP) da Superintendência Geral (SGE)
da CVM, com as Superintendências de Relações com
o Mercado e Intermediários

(SMI), de Supervisão de
Investidores Institucionais
(SIN) e de Supervisão de
Securitização (SSE).
O monitoramento por
parte das pessoas obrigadas
das comunicações do GAFI/FATF sobre jurisdições
com deficiências estratégicas na PLD/FTP é parte
integrante dos requerimentos previstos na Resolução
CVM 50.
O comunicado, divulgado nesta quinta-feira é referente à reunião plenária de
março/2022 e foi traduzido no site do Conselho de
Controle de Atividades Fi-

nanceiras (Coaf), podendo
ser acessado pelos links:
https://www.g ov.br/
coaf/pt-br/assuntos/
informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/
jurisdicoes-de-alto-risco-sujeitas-a-um-chamado-para-a-aplicacao-de-medidas-2013-junho-de-2021-1.
https://www.g ov.br/
coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/
comunicados-do-gafi/jurisdicoes-sujeitas-a-monitoramento-intensificado-2013-marco-de-2022-1.

Pet Shop Dr. Hato Limitada

ANP prevê maior produção
em campos vendidos

D

ados da ANP
mostram que está
havendo retomada na produção de petróleo
em 124 campos produtores cedidos pela Petrobras
a outras empresas, a partir
de 2019, como parte do
processo de desinvestimentos realizado pela empresa.
No período entre 2012 e
2020, antes dos desinvestimentos, a produção desses
campos caiu aproximadamente 60%, chegando a
57,7 mil barris de petróleo
por dia (bbl/d). Para esses
mesmos campos, a previsão
de crescimento até 2025 é
de 122%, alcançando 125,6
mil bbl/d.
Os campos em questão
estão localizados tanto em
ambiente terrestre quando
marítimo. Os polos terres-

tres de Alagoas (AL), Cricaré (ES), Lagoa Parda (ES),
Macau (RN), Miranga (BA),
Ponta do Mel e Redonda
(RN), Remanso (BA), Riacho da Forquilha (RN), Rio
Ventura (BA) e Tucano Sul
(BA) possuem como novas
concessionárias empresas
de grupos econômicos brasileiros como 3R, Imetame,
Origem, PetroRecôncavo,
Potiguar, Recôncavo E&P,
Seacrest Cricaré e SPE
Miranga. Os campos dos
polos marítimos de Baúna (Bacia de Santos), Maromba, Pampo-Enchova e
Pargo (Bacia de Campos),
agora são operados por empresas dos grupos Karoon,
BW Offshore, Perenco e
Trident Energy. A base das
informações é o Programa
Anual de Produção (PAP).

CNPJ/ME nº 08.717.047/0001-82 - NIRE 35.221.262.431
8ª Alteração do Contrato Social
Por este instrumento particular, Valter Yoshio Hato, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da
cédula de identidade RG nº 26.476.074-8 (SSP/SP), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas
do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 275.333.558-30, residente domiciliado na Cidade de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Aldino Pinotti, nº 500, Torre 10, Apto 132, Centro, CEP
09750-220 (“Valter”); Daniel Yoshimy Hato, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da cédula de
identidade RG nº 26.476.072-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 313.829.698-05, residente domiciliado na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Aldino Pinotti, nº 500, Torre 6,
Apto 182, Centro, CEP 09750 220 (“Daniel”); Rudh Yoshihiro Hato, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 26.476.073-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 290.018.488-69,
residente domiciliado na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Aldino Pinotti,
nº 500, Torre 10, apto 171, Centro, CEP 09750-220 (“Rudh”); Itanhangá Petshop Artigos Produtos
Veterinários Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
de Janeiro, Brasil, na Estrada da Barra da Tijuca, nº 1636, Bloco D, Loja B, Barra da Tijuca, CEP 22641003, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o
nº 08.826.405/0001-95, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33207827483 em sessão de 16/01/2007, neste ato representada na
forma do seu Contrato Social, por seu Administradores: Sr. Claudio Peixoto Bastos, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 130.682.669 (IFP/RJ), inscrito no
CPF/ME sob o nº 091.244.367-71, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 961, casa 24, CEP 01410-003, e Sr. Renato Campello Costa,
brasileiro, casado, veterinário, portador da Cédula de Identidade Profissional (CRMV-RJ) nº 4681, inscrito
no CPF/ME sob o nº 017.879.947-59, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, Brasil, na Av. General Guedes Fontoura, nº 467, apto 301, Barra da Tijuca, CEP 22620-031
(“Itanhangá” e, em conjunto com Valter, Daniel e Rudh, “Sócios”); na qualidade de sócios representando
a totalidade do capital social da Pet Shop Dr. Hato Limitada, sociedade empresária limitada com sede
na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, Brasil, na Av. Dom Pedro II, nº 3.309, Campestre, CEP
09080-111, inscrita no CNPJ/ME sob nº 08.717.047/0001-82, com seus atos constitutivos registrados
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.221.262.431 e última alteração
do Contrato Social registrada na JUCESP sob o nº 487.449/21-6, em sessão de 27 de outubro de 2021
(“Sociedade”); vêm, por meio do presente ato, alterar o Contrato Social da Sociedade, da seguinte forma:
1. Incorporação de Empresa Controlada: 1.1. Os Sócios resolvem aprovar a incorporação (“Incorporação”) da Centro de Saúde Animal Jardins Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, nº 1500, 1º andar, Jardim Paulista,
CEP 01404-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.837.734/0001-46, e registrada na JUCESP sob o nº
35224215450, em sessão de 05.04.20210, e última alteração do Contrato Social registrada na JUCESP
sob o nº 377.461/21-0, em sessão de 20 de agosto de 2021 (“Incorporada”): 1.2. A Incorporação se justifica pela conveniência de unificar as atividades de sociedades que pertencem ao mesmo grupo econômico
e possuem relação de controladora (Sociedade) e controlada (Incorporada), objetivando melhor eficiência
direcional e administrativa e futura expansão das operações da Sociedade. 2. Apreciação e Aprovação
do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação: 2.1. Os Sócios aprovam, sem reservas,
os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação de Incorporação datado de 28 de fevereiro de 2022 (“Protocolo”), que integra a presente Alteração do Contrato Social como
Anexo I, bem como ratificam integralmente os termos e condições do Protocolo. 3. Ratificação de Auditor: 3.1. Os Sócios ratificam a contratação da MCO Contabilidade Ltda., sociedade limitada com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ingarana, nº 246, Jardim Panorama, CEP 03245020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.395.444/0001-49, com inscrição no CRC/SP sob o nº 283178/O-0,
representada pelo Sr. Marcio Clayton de Oliveira, brasileiro, contador, inscrito no CPF/ME sob o nº
276.992.458-30, com escritório na Rua Ingarana, nº 246, Jardim Panorama, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03245-020, para avaliar o seu patrimônio líquido e elaborar o respectivo laudo de
avaliação para fins de incorporação da Incorporada pela Sociedade (“Laudo de Avaliação”). 4. Aprovação
do Laudo de Avaliação: 4.1. Os Sócios aprovam, sem reservas, o Laudo de Avaliação da Incorporada,
datado de 09 de fevereiro de 2022 e que integra o presente instrumento como Anexo II, para o fim específico da incorporação da Incorporada pela Sociedade, consignando que, por meio da Incorporação, será
transferida à Sociedade a totalidade do acervo líquido da Incorporada, no valor total de R$501.754,09
(quinhentos e um mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), (“Acervo Líquido”), conforme determinado nos termos do Laudo de Avaliação. 4.2. Ato contínuo, resolvem os Sócios consignar que
a Incorporação não resulta em aumento de capital da Sociedade, tendo em vista que a Sociedade é titular
de 100% (cem por cento) das quotas da Incorporada. 5. Autorização aos Diretores da Sociedade: 5.1.
Os Sócios autorizam os diretores da Sociedade a praticar todos os atos que se façam necessários à
implementação da operação de Incorporação da Incorporada pela Sociedade, podendo os diretores da
Sociedade assinar todos e quaisquer documentos correlatos, incluindo, sem limitação, os documentos
necessários ao arquivamento, registro e publicação dos respectivos atos da Incorporação ora aprovada.
6. Extinção da Incorporada: 6.1. Como consequência da versão da totalidade do patrimônio da Incorporada para a Sociedade, a Incorporada é extinta para todos os fins de direito, passando as suas atividades
a serem conduzidas pela filial da Sociedade localizada na Alameda Campinas, nº 1500, sala 1, Jardim
Paulista, CEP 01404-002, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
08.717.047/0004-25 e NIRE 35906268647. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam
o presente instrumento eletronicamente, em consonância com o art. 10 § 2º da MP 2.200-2, editada em
24 de agosto de 2001, a fim de conferir-lhe vigência e eficácia. Santo André, 28 de fevereiro de 2022. Itanhangá Petshop Artigos Produtos Veterinários Ltda. Claudio Peixoto Bastos - Administrador, Renato Campello Costa - Administrador, Valter Yoshio Hato, Daniel Yoshimy Hato, Rudh Yoshihiro Hato.

l Monitor Mercantil

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF SOB nº 93.828.986/0001-73 - NIRE 33 3 0016322-1
COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Srs. Acionistas da CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. convidados para a Assembléia Geral Ordinária que se
realizará no dia 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede social da companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10,
Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a)
Deliberar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores
Externos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar, discutir e aprovar a destinação do
prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e c) Fixar a remuneração global
anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022 (período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de
2022), no valor de R$ 30.000,00. Disposições Gerais: - A Companhia informa a seus acionistas que os seguintes
documentos foram publicados em 29/03/2022, nos jornais “Diário Comercial”, “Monitor Mercantil-SP” e no “Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro”: (i) Relatório da Administração, (ii) Demonstrações Financeiras e (iii) Parecer dos
Auditores Externos. Os documentos pertinentes às matérias acima mencionadas foram apresentados a Comissão de
Valores Mobiliários por meio do Sistema Empresas.NET em 29/03/2022, e encontram-se à disposição dos Acionistas
na sede da Companhia, bem como disponíveis nos sítios da Cia. (www.cemepe.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (http://www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), assim como quaisquer
informações podem ser obtidas diretamente pelo e-mail ri@cemepe.com.br. - Nos termos do artigo 3º da Instrução
CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social
votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). - Os Acionistas
deverão comparecer munidos de documento de identidade, e aos que desejarem fazer-se representar, deverá ser
apresentado mandato com poderes especiais para representação na Assembléia, nos termos da lei, em específico
o §1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, por instrumento público ou particular, ficando dispensada o reconhecimento da
firma. A Companhia adotará o voto a distância na realização desta Assembleia, nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481/09, possibilitando que o acionista exerça o direito de voto (i) através da
transmissão de instruções de preenchimento do Boletim de Voto a Distância (a) ao seu agente de custódia que preste
esse serviço, caso as ações estejam depositadas em depositário central, ou (b) ao Itaú Corretora de Valores S.A.,
agente escriturador das ações de emissão da Companhia, caso as ações não estejam depositadas em depositário
central; ou (ii) por meio do envio do Boletim de Voto a Distância diretamente à Companhia. Para informações
adicionais acerca do exercício do voto a distância, solicitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas
na Instrução CVM nº 481/09, bem como as orientações e prazos constantes do Boletim de Voto a Distância e do
Formulário de Referência da Companhia. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022.
SAMUEL PAPELBAUM - Presidente do Conselho de Administração

Hospital Veterinário Dr. Hato Ltda.

CNPJ/ME Nº 08.730.644/0001-47 - NIRE 35.231.477.049
6ª Alteração do Contrato Social
Por este instrumento particular, Valter Yoshio Hato, brasileiro, casado, médico veterinário, portador
da cédula de identidade RG nº 26.476.074-8 (SSP/SP) inscrito no CPF/ME sob nº 275.333.558-30,
residente domiciliado na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Aldino
Pinotti, nº 500, Torre 10, Apto 132, Centro, CEP 09750-220 (“Valter”); Daniel Yoshimy Hato, brasileiro,
casado, médico veterinário, portador da cédula de identidade RG nº 26.476.072-4 (SSP/SP) inscrito
no CPF/ME sob nº 313.829.698-05, residente domiciliado no Município de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, na Av. Aldino Pinotti, nº 500, Torre 6, Apto 182, Centro, CEP 09750 220 (“Daniel”); Rudh Yoshihiro Hato, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
26.476.073-6 (SSP/SP) inscrito no CPF/MF sob nº 290.018.488-69, residente domiciliado na Cidade
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Aldino Pinotti, nº 500, Torre 10, apto 171,
Centro, CEP 09750-220 (“Rudh”); Centro Veterinário 004 Ltda., sociedade empresária limitada com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Serra de Japi, nº 965, Tatuapé CEP 03309-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob nº 20.049.161/0001-87 com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial
do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.228.296.578 neste ato representada na forma do
seu Contrato Social, por seus Diretores, Claudio Peixoto Bastos, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 130.682.669 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob
nº 091.244.367-71, residente domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda
Ministro Rocha Azevedo, nº 961, casa 24, CEP 01410-003, e Carla Alice Berl, brasileira, solteira,
médica veterinária, portadora da cédula de identidade RG nº 6.246.207 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME
sob o nº 012.284.878-04, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Major Mariotto Ferreira, nº 167, apto. 51, Paraisópolis, CEP 05662-020 (“Pet Care” e, em conjunto
com Valter, Daniel e Rudh, “Sócios”); na qualidade de sócios representando a totalidade do capital
social da Hospital Veterinário Dr. Hato Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de
Santo André, Estado de São Paulo, Brasil, na Av. Dom Pedro II, nº 3.309, Campestre, CEP 09080-111,
inscrita no CNPJ/ME sob nº 08.730.644/0001-47, com seus atos constitutivos registrados no Primeiro
Oficial Registro Civil de Pessoa Jurídica de Santo André sob nº 025056, em sessão de 23 de março de
2007 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.231.477.049 e última
alteração do Contrato Social registrada na JUCESP sob o nº 487.448/21-2, em sessão de 27 de outubro de 2021 (“Sociedade”); vêm, por meio do presente ato, alterar o Contrato Social da Sociedade, da
seguinte forma: 1. Incorporação de Empresa Controlada: 1.1. Os Sócios resolvem, por unanimidade,
aprovar a incorporação, pela Sociedade, das seguintes subsidiárias integrais da Sociedade (“Incorporações”): (i) Clínica Veterinária CSA Jardins Ltda., sociedade empresária limitada unipessoal com
sede na Cidade de São Paulo Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, nº 1500, 1º andar, Jardim
Paulista, CEP 01404-002, inscrita no CNPJ/ME sob nº 35.800.269/0001-37, e registrada na JUCESP
sob o NIRE nº 35235771324, em sessão de 16.12.2019, e última alteração do Contrato Social registrada na JUCESP sob o nº 377.464/21-1, em sessão de 20 de agosto de 2021 (“Clínica CSA Jardins”);
e (ii) Hospital Veterinário Jardins Ltda., sociedade empresária limitada unipessoal com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, nº 1502, 1º andar, Jardim Paulista,
CEP 01404-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.905.098/0001-30, registrada na JUCESP sob o nº
35226206318, em sessão de 19.12.2011, e última alteração do Contrato Social registrada na JUCESP
sob o nº 377.460/21-7, em sessão de 20 de agosto de 2021 (“Hospital Jardins” e, em conjunto com Clínica CSA Jardins, “Incorporadas”). 1.2. As Incorporações se justificam pela conveniência de unificar as
atividades de sociedades que pertencem ao mesmo grupo econômico e possuem relação de controladora (Incorporadora) e controladas (Incorporadas), objetivando melhor eficiência direcional e administrativa e futura expansão das operações da Sociedade. 2. Apreciação e Aprovação dos Protocolos
de Incorporação e Instrumentos de Justificação: 2.1. Os Sócios aprovam, sem reservas, os termos
e condições dos Protocolos de Incorporação e Instrumentos de Justificação de Incorporação datados
de 28 de fevereiro de 2022 (“Protocolos”), que integram a presente Alteração do Contrato Social como
Anexo I e Anexo II, bem como ratificam integralmente os termos e condições dos Protocolos. 3. Ratificação de Auditor: 3.1. Os Sócios ratificam a contratação da MCO Contabilidade Ltda., sociedade
limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ingarana, nº 246, Jardim
Panorama, CEP 03245-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.395.444/0001-49, com inscrição no CRC/
SP sob o nº 283178/O-0, representada pelo Sr. Marcio Clayton de Oliveira, brasileiro, contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 276.992.458-30, com escritório na Rua Ingarana, nº 246, Jardim Panorama,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03245-020, para avaliar o patrimônio líquido de
cada uma das Incorporadas e elaborar os respectivos laudos de avaliação para fins de incorporação
das Incorporadas pela Sociedade (“Laudos de Avaliação”). 4. Aprovação dos Laudos de Avaliação:
4.1. Os Sócios aprovam, por unanimidade e sem reservas: (i) o Laudo de Avaliação da Clínica CSA
Jardins, datado de 09 de fevereiro de 2022, que integra o presente instrumento como Anexo III, para
o fim específico da incorporação Clínica CSA Jardins pela Sociedade, consignando que a totalidade
do acervo líquido negativo da Clínica CSA Jardins, no valor total de R$168.545,52 (cento e sessenta
e oito mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) (“Acervo Líquido Clínica
CSA Jardins”) será vertido à Sociedade; e (ii) o Laudo de Avaliação do Hospital Jardins, datado de 09
de fevereiro de 2022, que integra o presente instrumento como Anexo IV, para o fim específico de
incorporação do Hospital Jardins pela Sociedade, consignando que a totalidade do acervo líquido do
Hospital Jardins, no valor total de R$748.732,67 (setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta
e dois reais e sessenta e sete centavos) (“Acervo Líquido Hospital Jardins”) será vertido à Sociedade.
4.2. Ato contínuo, resolvem os Sócios consignar que as Incorporações não resultam em aumento de
capital da Sociedade, tendo em vista que a Sociedade é titular de 100% (cem por cento) das quotas de
cada uma das Incorporadas. 5. Autorização aos Diretores da Sociedade: 5.1. Os Sócios autorizam
os diretores da Sociedade a praticar todos os atos que se façam necessários à implementação das
Incorporações pela Sociedade, podendo os diretores da Sociedade assinar todos e quaisquer documentos correlatos, incluindo, sem limitação, os documentos necessários ao arquivamento, registro e
publicação dos respectivos atos de Incorporação de cada uma das Incorporadas. 6. Extinção das
Incorporadas: 6.1. Como consequência da versão da totalidade do patrimônio das Incorporadas para
a Sociedade, as Incorporadas são extintas para todos os fins de direito, passando as atividades das
Incorporadas a serem desenvolvidas, sem solução de continuidade, pela filial da Sociedade localizada
na Alameda Campinas, nº 1500, 1º andar, sala 1, Jardim Paulista, CEP 01404-002, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.730.644/0004-90 e NIRE 35906268639.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento eletronicamente,
em consonância com o art. 10 § 2º da MP 2.200-2, editada em 24 de agosto de 2001, a fim de conferir-lhe vigência e eficácia. Santo André, 28 de fevereiro de 2022. Centro Veterinário 004 Ltda. Claudio
Peixoto Bastos - Diretor-Presidente; Carla Alice Berl - Diretora Técnica; Valter Yoshio Hato, Daniel
Yoshimy Hato, Rudh Yoshihiro Hato.

Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A.
CNPJ/ME nº 20.820.211/0001-88 – NIRE 35.300.503.783
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de janeiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Em 14 de janeiro de 2022, às 13h00, na sede social da Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A. (“Companhia”), localizada na contra a economia, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos. Os membros ora eleitos
Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 550, conjunto 32, CEP 04571-000, São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais tomaram posse mediante assinatura, em livro próprio, e deveram permanecer em seus cargo até que seus sucessores sejam empossados; (xi) Aprovou a
de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), por estar presente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo todas as alterações ora aprovadas e passando a vigorar com a redação constante do
o acionista Banco Modal S.A. representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Anexo I à presente ata; e (xii) Autorizou a administração da Companhia a celebrar documentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a
Sr. Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Presidente e Sra. Maria Teresa Nacli Meyer - Secretária. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes implementação das deliberações aqui aprovadas. 7. Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário,
matérias: (i) alterar o endereço da filial no do Rio de Janeiro/RJ; (ii) alterar o objeto social da Companhia, para a inclusão de nova atividade e para esclarecer conforme o disposto no § 1º do art. 130 da Lei das Sociedade por Ações. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos
que as atividades de gestão não são aplicáveis a valores mobiliários; (iii) converter as ações preferenciais PN-A, PN-B e PN-C para que todas sejam ordinárias e foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelo acionista presente e assinada pelo Presidente e pela Secretária. O Sr. Presidente deu então a
ON; (iv) aumentar o capital social da Companhia no valor de R$ 19.800.000,00 (dezenove milhões e oitocentos mil reais), com a emissão de novas ações; presente assembleia por encerrada, agradecendo a presença de todos. Mesa: Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Presidente, Maria Teresa Nacli Meyer (v) consolidar a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das deliberações dos itens (iii) e (iv) acima, caso aprovadas; Secretária; Acionista: Banco Modal S.A., representado por seus diretores, Srs. Adeodato Arnaldo Volpi Netto e Bruno José Albuquerque de Castro. São Paulo,
(vi) extinguir o Conselho de Administração da Companhia e a aceitar a renúncia de seus membros; (vii) alterar o número máximo da composição da Diretoria, 14 de janeiro de 2022. Mesa: Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Presidente; Maria Teresa Nacli Meyer - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob
de 03 (três) para 06 (seis) membros, estabelecida no Estatuto Social da Companhia; (viii) tomar conhecimento da renúncia do Diretor-Presidente da nº 157.218/22-3, em 24/03/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social da Eleven Serviços de Consultoria e
Companhia; (ix) remanejar a Diretora de Compliance para o cargo de Diretora-Presidente; (x) eleger novos membros para compor a Diretoria da Companhia; Análise S.A. - CNPJ nº 20.820.211/0001-88 - NIRE 35.300.503.783. Art. 1º A Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A. (a “Companhia”) é uma
(xi) reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, e (xii) autorizar a administração a celebrar os documentos necessários e praticar todos os atos sociedade anônima que será regida por este estatuto e pela legislação aplicável. Art. 2º A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São
necessários ou convenientes para a implementação das deliberações que vierem a ser aprovadas. 5. Deliberações: Instalada a assembleia com a presença Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 550, conjunto 32, Cidade Monções, CEP 04571-000, podendo, por decisão da Diretoria, abrir e fechar filiais,
do acionista detentor da totalidade do capital com direito a voto, referido acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) Aprovou a alteração do endereço agências, escritórios de representação, ou outros estabelecimentos em qualquer parte do País ou no exterior. Art. 3º A Companhia tem como objeto social:
da filial localizada no Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, 50, Grupo 2501 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP20040-007 para Praia de Botafogo, nº 501, I - análise de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº 20, de 26 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM nº 20/21”); II - consultoria de valores
5º andar, salão 501, bloco 01, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-040; (ii) Aprovou a alteração do art. 3º do Estatuto Social que dispõe sobre o objeto mobiliários, de acordo com a Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM nº 19/21”); III - gestão de ativos intangíveis não financeiros;
social da Companhia, para (i) incluir as seguintes atividades: (a) consultoria de valores mobiliários, de acordo com a Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro IV - gestão personalizada de patrimônio financeiro, excluídos quaisquer valores mobiliários; V - gestão de patrimônio pessoal, excluídos quaisquer valores
de 2021 (“Resolução CVM 19/21”); e (b) produção, publicação, comercialização e distribuição, eletrônica e/ou impressa de conteúdos informativos sobre mobiliários; VI - venda de conteúdo online; VII - a prestação de serviços de consultoria de gestão empresarial; VIII - produção cinematográfica, de vídeos e de
assuntos relacionadas à análise de valores mobiliários, finanças e economia, tais como periódicos eletrônicos, revistas, jornais e livros; e (ii) para esclarecer programas de televisão; IX - desenvolvimento profissional e gerencial; X - participação no capital social de outras sociedades; e XI - produção, publicação,
que as atividades de gestão não são aplicáveis a valores mobiliários. O Objeto social passa a ter a seguinte redação, conforme abaixo: “Art. 3º A Companhia comercialização e distribuição, eletrônica e/ou impressa de conteúdos informativos sobre assuntos relacionadas à análise de valores mobiliários, finanças e
tem como objeto social: I - análise de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº 20, de 26 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM nº 20/21”); economia, tais como periódicos eletrônicos, revistas, jornais e livros. Parágrafo único. Nos termos das Resoluções CVM nº 19/21 e 20/21, as responsabilidades
II - consultoria de valores mobiliários, de acordo com a Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM nº 19/21”); III - gestão de pelas atividades de consultoria de valores mobiliários e de análise de valores mobiliários serão atribuídas a um consultor de valores mobiliários e a um analista
ativos intangíveis não financeiros; IV - gestão personalizada de patrimônio financeiro, excluídos quaisquer valores mobiliários; V - gestão de patrimônio de valores mobiliários, respectivamente, sendo pessoas naturais credenciados por entidade autorizada pela CVM, devidamente indicado em ata de assembleia
pessoal, excluídos quaisquer valores mobiliários; VI - venda de conteúdo online; VII - a prestação de serviços de consultoria de gestão empresarial; VIII - geral. Art. 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Art. 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão; IX - desenvolvimento profissional e gerencial; X - participação no capital social de outras R$ 35.112.736,00 (trinta e cinco milhões, cento e doze mil, setecentos e trinta e seis reais), dividido em 3.948.723 (três milhões, novecentas e quarenta e oito
sociedades; e XI - produção, publicação, comercialização e distribuição, eletrônica e/ou impressa de conteúdos informativos sobre assuntos mil, setecentas e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro. Cada ação ordinária conferirá direito a um voto
relacionadas à análise de valores mobiliários, finanças e economia, tais como periódicos eletrônicos, revistas, jornais e livros.” (iii) Aprovou, na nas deliberações da assembleia geral de acionistas. Parágrafo Segundo. As transferências de ações da Companhia deverão observar os termos e condições
forma autorizada pelo inciso IV do Artigo 10 do Estatuto da Companhia, a conversão de 861.023 ações preferenciais, sendo 250.000 (duzentas e cinquenta estabelecidos em lei no Estatuto Social, sob pena de cancelamento da transferência realizada. Art. 6º Os acionistas reunir-se-ão em assembleia geral
mil) ações preferenciais classe A (PN-A), 586.023 (quinhentas e oitenta e seis mil e vinte e três) ações preferenciais classe B (PN-B) e 25.000 (vinte e cinco ordinariamente nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas
mil) ações preferenciais classe C (PN-C), todas nominativas e sem valor nominal em 861.023 ações ordinárias (ON) da Companhia na razão de 1 (uma) ação em sua convocação, instalação e competências as disposições legais aplicáveis e este estatuto. Art. 7º Além das hipóteses previstas em lei, a assembleia
preferencial das classes PN-A, PN-B e PN-C, cada, por 1 (uma) ação ON, passando a totalizar o capital social em 1.722.046 ações ordinárias, todas de geral poderá ser convocada (i) pelo Diretor-Presidente; (ii) por quaisquer 2 (dois) diretores em conjunto; (iii) por acionista que represente 5% (cinco por cento),
propriedade do acionista Banco Modal S.A.; (iv) Ato contínuo, aprovou o aumento do capital social, em R$ 19.800.000,00 (dezenove milhões e oitocentos mil no mínimo, do capital social da Companhia, mediante aviso com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, o qual será dispensado se comparecerem todos
reais), com a emissão de 2.226.677 (dois milhões, duzentas e vinte e seis mil, seiscentas e setenta e sete) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem os acionistas. Art. 8º A assembleia geral será presidida pelo Diretor-Presidente ou, em sua ausência, por outro Diretor escolhido pelos acionistas dentre os
valor nominal, passado o referido capital social de R$ 15.312.736,00 (quinze milhões, trezentos e doze mil, setecentos e trinta e seis reais) para presentes. O presidente convidará dentre os presentes um secretário. Art. 9º As decisões da assembleia geral, ressalvadas as exceções previstas em lei,
R$ 35.112.736,00 (trinta e cinco milhões, cento e doze mil, setecentos e trinta e seis reais), dividido em 3.948.723 (três milhões, novecentas e quarenta e oito serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. Art. 10. Sem prejuízo das demais competências legais, compete a assembleia
mil, setecentas e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de geral deliberar sobre as seguintes matérias: I - liquidação, dissolução ou pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou autofalência ou da
Capital - AFAC. (v) Em razão da conversão das ações e do aumento de capital social acima deliberados, aprovou a nova redação do Art. 5º do Estatuto Social Companhia; II - abertura ou fechamento de capital da Companhia, listagem das ações da Companhia (a ser realizada sempre de acordo com os segmentos
da Companhia, que passa a viger com a seguinte nova redação: “Art. 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de de melhores práticas de governança corporativa) e celebração de contratos, acordos ou compromissos com bolsas de valores; III - declaração ou pagamento
R$ 35.112.736,00 (trinta e cinco milhões, cento e doze mil, setecentos e trinta e seis reais), dividido em 3.948.723 (três milhões, novecentas e quarenta e oito de dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra forma de distribuição de valores a acionistas da Companhia em valor superior ao estabelecido
mil, setecentas e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo §1° Cada ação ordinária conferirá direito a um voto nas neste estatuto; IV - qualquer grupamento, bonificação, desdobramento ou conversão de ações de emissão da Companhia; V - qualquer incorporação, fusão,
deliberações da assembleia geral de acionistas. Parágrafo §2º As transferências de ações da Companhia deverão observar os termos e condições aquisição, cisão ou transformação envolvendo a Companhia e uma ou mais sociedades; VI - qualquer alteração nos direitos, preferências, vantagens, poderes
estabelecidos em lei e no Estatuto Social, sob pena de cancelamento da transferência realizada.” (vi) Aprovou a extinção do Conselho de Administração da ou restrições atribuídas às ações; e VII - a contratação, pela Companhia, de qualquer dívida ou financiamento que, em uma operação ou série de operações
Companhia, com a correspondente alteração e renumeração dos artigos do Estatuto Social para implementar a sua extinção e reformar as regras de relacionadas, em montante superior a 300% (trezentos por cento) do LAJIDA da Companhia do ano anterior ou R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), dos
governança da Companhia, cuja redação consolidada fará parte integrante desta ata. A Companhia aceitou a renúncia dos atuais membros do Conselho de dois o que for maior. Art. 11. A administração da Companhia competirá à Diretoria, com poderes conferidos pela lei aplicável e por este Estatuto Social.
Administração, os Srs. (i) Bruno Boni de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração, e seu respectivo suplente, Wladimir Chiari; (ii) Adeodato Art. 12. A Diretoria será composta por, no mínimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) membros, todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo, sendo 1 (um) deles
Arnaldo Volpi Netto, conselheiro efetivo, e sua respectiva suplente, Maria Teresa Nacli Meyer; (iii) Conrado Franco Pontes, conselheiro efetivo, e seu designado Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor de Compliance e Controles Internos; 1 (um) diretor responsável pela atividade de análise de valores mobiliários;
respectivo suplente Felipe Pereira Barreiros; (iv) Luiz Fernando Lopes Filho, conselheiro efetivo, e seu respectivo suplente Raphael Santos de Figueredo; 1 (um) diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários; e 2 (dois) diretores sem designação específica. Parágrafo único. O mandato
e (v) José Cassio Costa Bariani, conselheiro efetivo, e seu respectivo suplente Henrique Garcia Spinosa Netto, conforme cartas de renúncias recebidas e dos diretores terá duração de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, ficando os diretores dispensados de prestar caução em garantia de seus mandatos.
que ficam arquivadas na Companhia. A Companhia outorga aos conselheiros renunciantes acima referidos quitação plena, geral, irrevogável, irretratável em Art. 13. No caso de vacância no cargo de qualquer diretor, deverá ser convocada a Assembleia Geral, para eleger um novo diretor, que deverá completar o
relação ao período durante o qual exerceram tal função na Companhia; Face à deliberação acima, o Art. 11 do Estatuto Social da Companhia fica suprimido, mandato do diretor substituído. Art. 14. Observadas as disposições deste estatuto social, os diretores serão investidos de todos os poderes de gerência e
sendo renumerados os demais. (vii) Aprovou a alteração do número máximo da composição da Diretoria, de 03 (três) para 06 (seis) membros, todos eleitos e administração da Companhia e poderão realizar quaisquer operações dentro do curso normal dos negócios da Companhia. Parágrafo Primeiro. Competirá
destituíveis a qualquer tempo, sendo 1 (um) deles designado Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor de Compliance e Controles Internos; 1 (um) diretor responsável ao Diretor de Compliance e Controles Internos a implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas
pela atividade de análise de valores mobiliários; 1 (um) diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários; e 2 (dois) diretores sem pela Resolução CVM 19/21 e, ainda, a responsabilidade pelo cadastro dos investidores e pela prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
designação específica; Em decorrência da deliberação acima, o Art. 12 do Estatuto Social da Companhia passa a viger com a seguinte redação: “Art. 12. A terrorismo - PLDFT no âmbito do mercado de valores mobiliários. Parágrafo Segundo. Competirá também ao Diretor responsável pela atividade de consultoria
Diretoria será composta por, no mínimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) membros, todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo, sendo 1 (um) deles designado de valores mobiliários, a responsabilidade pela verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, nos termos das Resoluções
Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor de Compliance e Controles Internos; 1 (um) diretor responsável pela atividade de análise de valores mobiliários; 1 (um) diretor CVM 19/21 e 30/21. Art. 15. Observadas as matérias que dependem da autorização da Assembleia Geral, conforme previsto neste Estatuto Social a
responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários; e 2 (dois) diretores sem designação específica. Parágrafo único. O mandato dos diretores Companhia será representada pela assinatura: I - do Diretor-Presidente ou do Diretor de Compliance, agindo isoladamente, para: (a) exceção feita a transações
terá duração de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, ficando os diretores dispensados de prestar caução em garantia de seus mandatos.” (viii) Tomou com instituições financeiras que acarretem endividamento, financiamento e/ou captação de recursos ou emissão de títulos de dívida, representar a Companhia
conhecimento da renúncia do Diretor-Presidente, o Sr. Adeodato Arnaldo Volpi Netto, brasileiro, casado empresário, portador da Cédula de Identidade RG em contratos e acordos de quaisquer naturezas, incluindo, sem limitação, contratos de prestação de serviços, contratos com fornecedores e acordos de
nº 3.880.344-1 SESP/PR e inscrito no CPF sob o nº 021.677.229-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos confidencialidade; (b) movimentações financeiras com valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e (c) movimentações financeiras para pagamento de
Anapurus, nº 1071, apto. 192, Indianópolis, CEP 04087-003; (ix) Em virtude da renúncia do Diretor-Presidente, aprovou o remanejamento da Diretora de obrigações relativas a folha de salário, independentemente do valor. II - de 2 (dois) diretores, agindo em conjunto; III - de 1 (um) diretor agindo em conjunto
Compliance, a Sra. Maria Teresa Nacli Meyer, brasileira, solteira, publicitaria, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.495.162/4 SSP PR e inscrita no CPF com um procurador da Companhia, observados os limites estabelecidos na respectiva procuração; IV - de 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto e dentro
sob o nº 015.735.059-27, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vieira de Morais, nº 1561, apartamento 62, Campo dos limites estabelecidos nas respectivas procurações. Art. 16. As procurações da Companhia serão outorgadas por 2 (dois) diretores, agindo em conjunto, e
Belo, CEP 04617-015, para o cargo de Diretora-Presidente, sem alteração do prazo de mandato, o qual encontra-se em vigor até a realização da Assembleia estabelecerão os poderes do procurador e, salvo no caso de mandato judicial, terão o prazo máximo de 1 (um) ano. Art. 17. O Conselho Fiscal é um órgão
Geral Ordinária de 2022; (x) Aprovou a eleição de novos membros para compor a Diretoria da Companhia, com o prazo de mandato unificado com os demais não permanente e será instalado pela assembleia geral, nos termos da legislação aplicável, tendo a composição, os poderes e as funções previstos em lei.
diretores, o qual seja até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, a saber: Sr. Ivan Nogueira Pinheiro, brasileiro, casado sob o regime da Art. 18. O exercício social da Companhia encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social serão levantados um balanço
comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 34.829.576-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.034.588-54, patrimonial e demais demonstrações financeiras exigidas de acordo com as disposições legais pertinentes. Art. 19. Após os ajustes previstos em lei, a
residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova assembleia geral deliberará sobre a destinação do lucro líquido, mediante proposta da administração e de opinião prévia do Conselho Fiscal, se instalado,
Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, para o cargo de Diretor de Compliance e Controles Internos, responsável pela implementação e cumprimento observado o disposto no presente estatuto. Parágrafo único. Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício social, um dividendo mínimo obrigatório
de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas pela Resolução CVM 19/21 e, ainda, pelo cadastro dos investidores e à prevenção equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício. A Assembleia Geral poderá, no entanto, com o consentimento de todos os acionistas
à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - PLDFT no âmbito do mercado de valores mobiliários; Sr. Raphael Santos de Figueredo, brasileiro, presentes, deliberar pela retenção da totalidade do lucro. Art. 20. Mediante deliberação da Diretoria, a Companhia poderá preparar demonstrações financeiras
solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.633.278-4 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 092.192.587-57, residente e domiciliado na semestrais ou em períodos menores e distribuir dividendos intermediários com base nos resultados apurados em tais demonstrações ou à conta de lucros
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 1170, apartamento 701, Itaim Bibi, CEP 04531-004, para o cargo de Diretor acumulados ou de reserva de lucros. Art. 21. A Companhia, mediante deliberação da Diretoria, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros remuneratórios
responsável pela atividade de análise de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM 20/21; Sr. Felipe Pires de Souza, brasileiro, casado, sobre o capital próprio. As importâncias pagas ou creditadas pela Companhia a título de juros sobre o capital próprio poderão ser imputadas ao valor dos
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.946.869-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 343.834.438-69, residente e domiciliado na cidade dividendos obrigatórios, inclusive os dividendos das ações preferenciais. Art. 22. A Companhia deverá entrar em liquidação nos casos previstos em lei e a
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Diogo Jácome, 1030 apto 91 - Vila Nova Conceição - São Paulo/SP, CEP 04512-001, para o cargo de Diretor assembleia geral deverá nomear o liquidante. Art. 23. A Companhia, seus acionistas, administradores, os membros do Conselho Fiscal, se houver, ficam
responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, bem como pela verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil obrigados a resolver, por meio de arbitragem toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da
do cliente, nos termos das Resoluções CVM 19/21 e 30/21; e Sr. Carlos Eduardo Picchi Daltozo, brasileiro, casado, cientista da computação, portador da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76 e neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro.
Cédula de Identidade RG nº 25.576.246-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 152.790.518-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São A arbitragem será administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”) e obedecerá às normas
Paulo, na Rua Carlos Weber, 601, apartamento 101C, Vila Leopoldina, CEP 05303-000, para o cargo de Diretor sem Designação Especifica. Os membros estabelecidas no seu Regulamento. O tribunal arbitral será constituído por 3 (três) árbitros, indicados na forma prevista no Regulamento do CAM-CCBC.
da Diretoria ora eleitos, declaram para todos os fins e efeitos legais que atendem às condições de elegibilidade previstas nos artigos 146, “caput”, e 147 da Lei A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Parágrafo Segundo. O procedimento arbitral será conduzido em português e
nº 6 404/76, isto e, que não estão impedido por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, aplicar-se-ão as leis brasileiras. São Paulo/SP, 14 de janeiro de 2022. Mesa: Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Presidente; Maria Teresa Nacli Meyer - Secretária.

