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França vai às
urnas domingo
com ascensão de
Le Pen

Preços mundiais de
alimentos batem recorde

Câmara vota
exceção para
gasto mínimo
em educação

O primeiro turno das eleições
presidenciais francesas de 2022
será realizado neste domingo. Se
nenhum dos 12 candidatos obtiver a maioria absoluta dos votos,
um segundo turno será realizado
em 24 de abril entre os dois candidatos mais votados.
Ao todo são 12 postulantes,
incluindo o atual presidente Emmanuel Macron. De acordo com
uma pesquisa sobre intenções de
voto publicada em 6 de abril pela
empresa de pesquisa de mercado
Ipsos, Macron deve liderar o primeiro turno (26,5% de intenções
de voto), seguido por Marine Le
Pen (21,5%), do partido de extrema direita Rally Nacional, e Jean-Luc Melenchon (16%), que lidera
o partido de esquerda. La France
Insoumise (França Insubmissa).
O poder de compra, o conflito
em curso na Ucrânia, o meio ambiente, o sistema de saúde, a imigração e as desigualdades sociais
são os temas que mais interessam
aos eleitores franceses, disse Ipsos.
A posição do presidente Macron de apoio quase irrestrito aos
Estados Unidos, em detrimento
aos interesses da França, desagradou os eleitores, o que marcou a
ascensão não só de Le Pen, mas
também de Melenchon, que alcançou 18% em outras pesquisas.
O Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos
(INSEE) informou que 48,8 milhões de cidadãos franceses se
registraram para votar nas eleições presidenciais. Destes, 47,05
milhões se inscreveram em listas
municipais e 1,43 milhão no exterior em listas consulares. Cerca de
95% dos cidadãos em condições
se registraram para votar, disse o
INSEE.
De acordo com outra pesquisa da Ipsos, 30% dos eleitores
elegíveis continuam indecisos sobre sua participação no primeiro
turno eleitoral. Isso resultaria em
uma taxa recorde de abstenção.
No primeiro turno da eleição presidencial anterior, a taxa de abstenção foi de 28,4%.
Os resultados preliminares
oficiais da primeira rodada serão
anunciados na noite de domingo
ou na manhã de segunda-feira
após verificação pelo Ministério
do Interior. Nenhum candidato
ganhou a presidência francesa no
primeiro turno desde que a Quinta República Francesa mudou para o sufrágio universal nas eleições
presidenciais, informa a agência
de notícias Xinhua.

Alta foi de 12,6%, puxada pelo conflito na Europa

A Câmara dos Deputados pode votar nesta segunda-feira a
proposta de emenda à Constituição (PEC) que libera estados e
municípios, em 2020 e 2021, de
cumprirem o mínimo previsto na
Constituição de investimentos em
educação (PEC 13/21). A sessão
está marcada para as 17 horas.
Já aprovada pelo Senado, a PEC
decorre do estado de calamidade
pública provocado pela pandemia, segundo a Agência Câmara
de Notícias.
A proposta é criticada por
setores ligados à educação, que
veem uma brecha para que o
investimento mínimo venha
a ser descumprido em outras
ocasiões.
Conforme a proposta, os estados, os municípios e os agentes
públicos desses entes federados
não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento
da aplicação, exclusivamente nos
exercícios financeiros de 2020 e
2021, na manutenção e desenvolvimento do ensino do mínimo de
25% da receita resultante de impostos.
A PEC estabelece que o ente
federado que não cumprir o mínimo constitucional nesses dois
anos deverá aplicar os recursos
faltantes nessa finalidade até o
exercício financeiro de 2023. Para
ser analisada, os deputados precisam votar antes pedido de dispensa do intervalo de duas sessões
previsto no Regimento Interno
entre a votação na comissão especial e no Plenário.

O

s preços mundiais das
commodities alimentares deram um salto significativo em março para atingir
níveis recordes, à medida que o
conflito entre a Rússia e a Ucrânia
continua aumentando os custos
de energia e causando desacelerações na cadeia de suprimentos.
O índice mensal de preços
dos alimentos, divulgado nesta
sexta-feira pela Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), subiu
12,6%, atingindo 159,3 pontos em março, em comparação

com a base de 100 pontos para
a média de 2014-2016 (ajustada
pela inflação). Este é de longe o
maior resultado da história do
índice, que foi lançado em sua
forma atual em 1990.
Todas as cinco subcategorias
do índice subiram, com os preços de grãos e cereais – o maior
componente do índice – subindo
impressionantes 17,1%. A FAO
disse que o principal fator por trás
desse aumento é que a Rússia e a
Ucrânia são grandes produtores
de trigo e grãos, e os preços deles dispararam devido ao conflito.

Preocupações com as condições
das colheitas nos Estados Unidos
também foram um fator, disse a
FAO. Os preços do arroz, por sua
vez, ficaram praticamente inalterados em relação a fevereiro.
Os preços dos óleos vegetais
subiram 23,2%. Os outros subíndices foram todos elevados. Os
preços dos lácteos foram 2,6%
mais altos, os preços da carne subiram 4,8%, e os preços do açúcar, 6,7%. O conflito e questões
relacionadas também foram fatores por trás desses aumentos de
preços, disse a FAO.

Guedes leva inflação para antes do Plano Real

A

inflação acelerou para
1,62% em março, após
ficar em 1,01% em fevereiro. Esse foi o maior resultado
para o mês de março desde 1994
(42,75%), antes da implantação
do Real. No ano, o IPCA acumula alta de 3,20% e, nos últimos
12 meses, de 11,30%, acima dos
10,54% observados nos 12 meses
anteriores, segundo o IBGE.
Os principais impactos vieram
dos transportes (3,02%) e de ali-

mentação e bebidas (2,42%). No
caso dos transportes, a alta foi
puxada, principalmente, pelo aumento nos preços dos combustíveis (6,70%), com destaque para
gasolina (6,95%), que teve o maior
impacto individual (0,44 p.p.) no
indicador geral.
Cálculos feitos pelo Dieese para a Federação Única dos Petroleiros (FUP) mostram que, em 12
meses, a gasolina subiu 27,48%, e
o diesel, quase 50%. Desde janei-

ro de 2019, início da gestão de Jair
Bolsonaro e de Paulo Guedes no
Ministério da Economia, a gasolina teve reajuste de 155,8%, o gás
de cozinha, 132,2%, e o diesel, de
143,2%.
A elevação veio acima do esperado pelo mercado financeiro, que
já começa a refazer os cálculos para
a inflação em 2022. A maioria das
instituições esperavam cerca de 7%
de inflação no ano, mas o número
deve subir. Páginas 6 e 16
Foto FUP
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Petrobras reduz preço do gás de cozinha

A

Petrobras anunciou nesta
sexta-feira uma redução
no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que é
usado como gás de cozinha. A diminuição no valor foi de R$ 0,25
por quilo. Segundo a companhia,
isso foi possível graças à taxa de

câmbio, que tem refletido uma valorização do real frente ao dólar.
“Acompanhando a evolução
dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram
em patamar inferior para o GLP,
e coerente com a sua política de
preços, a Petrobras reduzirá seus

preços de venda às distribuidoras.
A partir de 9/4, o preço médio de
venda de GLP da Petrobras para
as distribuidoras passará de R$
4,48 para R$ 4,23 por kg, equivalente a R$ 54,94 por 13kg, refletindo redução média de R$ 3,27
por 13 kg”, informou a estatal.
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As negociações na Turquia
e a desinformação do ‘WSJ’
Por Edoardo
Pacelli

O

Wall Street Journal
(WSJ) noticiou,
dias atrás, a notícia de que o oligarca russo
Roman Abramovich, que
está envolvido nas negociações de paz em andamento
em Istambul entre russos
e ucranianos, e dois negociadores ucranianos teriam
sido envenenados pelos
russos, no decurso das primeiras conversações de paz.
A notícia correu o mundo, relançada por todos os
meios de comunicação, sem
que ninguém procurasse
um pingo de feedback, porque foi noticiada por uma
das mídias mais relevantes
do mundo. Mas o jogo durou apenas algumas horas,
pois, logo depois, a narrativa começou a ser corrigida,
com relatos atribuindo os
sintomas mencionados a fatores naturais.
Mas por que o WSJ veio
com essa notícia tóxica, ainda mais perturbadora, vis-

to estar próximo ao início
das negociações de paz na
Turquia? Alguém está realmente envenenando, desta vez, o clima a partir do
qual alguma solução para a
guerra ucraniana pode ser
extraída?
As negociações que estão se desenvolvendo entre
a Rússia e a Ucrânia estão
envoltas em um véu de mistério, pois pouco ou nada
transparece sobre o que realmente está sendo tratado,
como se uma aura de mistério ofuscasse os negociadores.
Não se pode deixar de
notar, porém, que negociar
o fim desta guerra não é alvissareiro. Um dos delegados ucranianos que liderou
a primeira rodada de negociações com a delegação
russa, o banqueiro Denis
Kireev, foi morto pelos serviços secretos ucranianos, o
SBU, em 5 de março, logo
após as negociações, por ser
acusado de ser um espião
russo.
Em 5 de março, ao relatar

O combate às fake
news em ano eleitoral

a notícia, a mídia indiana,
Sirf News, informou, que
um deputado ucraniano
tuittou que Denis Kireev
teria sido morto enquanto o
SBU estava “tentando prendê-lo”. A mesma fonte informou que “dois meios de
comunicação ucranianos,
Ukraina.ua e Obozrevatel,
confirmaram a declaração,
ambos citando suas respectivas (ou idênticas) fontes
anônimas”.

A quem
contraria um
acordo de
paz entre
Rússia e
Ucrânia?
Uma descrição ainda
mais dramática do que teria acontecido foi publicada
por Anatoly Sharij, político
e jornalista ucraniano. Ele
disse que Kireev “foi baleado na cabeça” perto de um
tribunal em Kiev. Ukrainska
Pravda, por sua vez, revelou
que havia “forte evidência”

de que Kireev estava vazando informações para a Rússia.
O assassinato ocorreu
logo após o anúncio da
abertura dos primeiros
corredores humanitários
para evacuar civis de cidades ucranianas sitiadas,
outra coincidência infeliz
(abertura que foi, de fato,
adiada).
Mas, além do infortúnio
que ronda as negociações e
os negociadores, resta a estranha bomba midiática do
Wall Street Journal, que questiona e preocupa.
Resta saber se, apesar da
embriaguez da mídia (dificilmente atribuível a um erro jornalístico trivial), as negociações que ocorrem na
Turquia trarão algo de bom.
Talvez seja muito cedo, mas
algo parece estar realmente
acontecendo. Vamos ver,
vamos esperar.
Edoardo Pacelli é jornalista, exdiretor de pesquisa do CNR (Itália),
editor da revista Italiamiga e vicepresidente do Ideus.

É preciso conciliar o piso de
enfermagem com a realidade do País
Por Adelvânio
Francisco Morato

N

os últimos dois
anos, os profissionais de saúde,
merecidamente, receberam o devido destaque
pela atuação no combate à
pandemia. Para os milhões
de pacientes que venceram
a Covid após dias, semanas e até meses de internação, o cuidado e carinho
dedicado por médicos,
enfermeiros, técnicos de
enfermagem, entre outros,
foi fundamental para superar a doença.
Sem dúvida nenhuma,
as equipes de enfermagem
foram verdadeiras protagonistas. Isso não é nenhuma novidade para quem
está habituado ao ambiente hospitalar, pois é a enfermagem a real responsável pelo cuidado diário
do paciente. Porém, com a
pandemia e a proibição de

visitas, eles receberam ainda mais responsabilidades,
pois eram o calor humano
que afastava o sentimento
de solidão nos leitos.
De uma forma geral,
nossas boas lembranças
em relação a um hospital
costumam estar relacionadas à atenção prestada pela enfermagem. Qualquer
gestor hospitalar sabe que
a qualidade da assistência
está diretamente ligada à
qualificação de sua equipe de enfermagem. Isso é
fato, pois é a enfermagem
que interage com todas as
áreas de suporte da instituição, tendo papel importante na melhoria contínua
da qualidade, do atendimento aos pacientes e do
desempenho do hospital
de uma forma geral. Logo
é evidente que bons hospitais possuem equipes de
enfermagem capacitadas e
investem constantemente
em sua qualificação.
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Por isso é preciso buscar uma forma em que
seja possível conciliar o
projeto de piso salarial
nacional da enfermagem
com a discrepância econômica que há entre regiões, estados e cidades. O
texto aprovado pelo Senado no ano passado estabelece um mínimo inicial
para enfermeiros no valor
de R$ 4.750. O projeto
ainda fixa 70% do piso
nacional dos enfermeiros
para os técnicos de enfermagem (R$ 3.325) e
50% do piso nacional dos
enfermeiros para os auxiliares de enfermagem e as
parteiras (R$ 2.375).
Isso significa um aumento total de despesas
com folha de pagamento
da ordem de R$ 16,31 bilhões, considerando gastos
com pessoal de instituições
de saúde públicas e privadas. Vai ter municípios,
estados e estabelecimentos

privados que não terão recursos para absorver esses
valores.
Impor o piso sem considerar a realidade de cada
região, bem como do próprio setor, vai, ao contrário da intenção original,
provocar o fechamento de
centenas de hospitais e o
fim de milhares de empregos. Sem dúvida nenhuma,
enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem
merecem ser bem remunerados, mas é preciso que o
piso esteja de acordo com
a realidade de cada local,
sob o risco de aumentar a
já preocupante desigualdade de acesso a serviços
médicos. É preciso que a
Câmara promova mais diálogo para que se encontre
uma solução que seja satisfatória para todo o setor.
Adelvânio Francisco Morato é presidente da Federação Brasileira de
Hospitais.
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Por Francisco Gomes Júnior

E

stamos em ano de
eleições gerais. Em
outubro, votaremos
para presidente da República, governador, senador,
deputado federal e deputado estadual. Ao que tudo
indica, serão eleições acirradas e disputadas em clima
de tensão.
Uma das grandes preocupações nesse cenário eleitoral são as fake news, mensagens que transmitem fatos
mentirosos com a intenção
de enganar o eleitor, criando fatos inexistentes (por
exemplo que um candidato
defende algo errado como
a corrupção ou a criminalidade) ou distorcendo fatos
(por exemplo pegando uma
fala de um candidato e a tirando de contexto).
Muitos argumentam que
se há liberdade de expressão total, não pode haver
limitações no discurso de
ninguém. Mas a liberdade
de expressão prevista em
nossa legislação não é absoluta, não há liberdade de
ofensa. Não se pode inventar algo sobre alguém ou
xingar alguém e invocar a
seu favor o direito à liberdade de expressão. Mesmo
ofensas nas redes sociais
não são aceitáveis e geram
responsabilidade civil e criminal para quem as profere.
Temos aparentemente
uma organização semiprofissional na disseminação
de fake news. Há uma cadeia de produção onde se
fabricam as fake news que
são distribuídas inicialmente para determinadas bolhas, que por sua vez são
encarregadas de pulverizar
as notícias para todas as mídias sociais. Esse processo
acontece muito rapidamente, entre a criação de uma
fake news e sua viralização
não são necessárias mais do
que algumas horas.
Para combater as fakes
news nas eleições deste ano o
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) firmou compromisso
com as principais plataformas (Facebook/Instagram/
WhatsApp, Twitter, Youtube e Telegram) para que elas
tenham um monitoramento
eficaz para identificar uma
notícia falsa e retirar o post

da plataforma imediatamente. Além disso o TSE promete celeridade para apreciar as
denuncias dos partidos e determinar a imediata retirada
do conteúdo falso.
Ficou evidente a preocupação da Justiça Eleitoral
com a propagação das fake
news e mostra-se de suma
importância que todas as
plataformas colaborem, estabelecendo filtros para evitar postagens falsas e monitoramento para retirada de
conteúdos falsos postados.
Além disso, o Congresso
deve apreciar o Projeto de
Lei 2630, chamado de Lei
das Fake News para regrar as
mídias sociais e inibir a disseminação das fake news. Para
muitos juristas, até mesmo
esse projeto mostra-se insuficiente já que diz que a imunidade parlamentar se aplica
para a lei, ou seja, se um deputado ou outro parlamentar
propaga uma notícia falsa,
a plataforma terá receio de
retirá-la para não ferir a imunidade e o Judiciário terá que
lidar novamente com um texto que não é claro. Espera-se
que na discussão do projeto
equívocos como esse possam
ser corrigidos e construa-se
um projeto mais adequado.
Apesar de todo esforço,
haverá muitas dificuldades
para o TSE, dificilmente
se conseguirá combater de
forma eficaz a disseminação de fake news nestas
eleições. É necessário que
as plataformas incluam filtros de triagem pois boa
parte dos temas a serem
explorados são conhecidos,
como a questão da urna
eletrônica ou a divulgação
de pesquisas não registradas. Necessária também a
rápida exclusão de perfis
falsos criados somente para
propagar rapidamente uma
fake news, são perfis robóticos de fácil identificação.
Estamos no início das
campanhas eleitorais, e a
temperatura deve subir nos
próximos meses. Veremos
se as medidas adotadas pelo
TSE darão o efeito esperado.
A maioria absoluta dos brasileiros quer eleições limpas e
pacíficas. Que assim seja.
Francisco Gomes Júnior é sócio da
OGF Advogados, presidente da
Associação de Defesa de Dados
Pessoais e do Consumidor (ADDP).
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PSB indica Alckmin como
vice em chapa com Lula
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

A 136ª reforma
da Previdência

C

edo ou tarde, discussão sobre previdência voltará à
pauta, defende o economista Fabio Giambiagi em
artigo publicado nesta sexta-feira. Os dados trazidos pelo
funcionário do BNDES (salário bruto: R$ 80.163,23, líquido:
R$ 51.339,77) dão conta de que, em 2018, portanto antes da
reforma realizada por Bolsonaro/Guedes em 2019, o INSS
representava 43% do teto de gastos do Tesouro Nacional;
em 2021, a participação pulou para 48%.
Outros números apresentados por Giambiagi mostram
que a reforma foi um fracasso. Na verdade, não podemos
dizer que fracassou, porque o objetivo não era resolver
qualquer problema na Previdência, era garantir recursos
para o trilionário serviço da dívida pública; secundariamente, ajudar na venda de produtos financeiros de previdência privada.
O problema no INSS não são os velhinhos que insistem em não morrer (em 10 anos, a expectativa de
vida no Brasil subiu 3,3 anos), são os novos que não são
incorporados ao sistema, porque os empregos criados são
informais, bicos tipo motoristas e entregadores de apps,
ou formais sem benefícios, como os criados na reforma
trabalhista de Temer. Entre os microempreendedores individuais (MEIs), a inadimplência gira em torno de 50%.
Sem empregos de qualidade, a conta não fecha. E não será
mais uma reforma cortando benefícios que irá resolver.

Cruz de Malta
O Banco Bmg atingiu nesta sexta-feira, pouco antes da
estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, 200 mil clientes do Vasco Bmg, a conta digital do torcedor vascaíno,
parceria iniciada em 2019 que cresce mesmo com o time
na segunda divisão do Brasileirão.

Apertado
Na exclusão da Rússia da Comissão de Direitos Humanos da ONU, a votação foi muito mais apertada do que
previa a torcida da mídia ocidental: os 24 votos contra e
as 58 abstenções somam 82 países que não apoiaram a
suspensão, ante 93 votos a favor.

Massacre

‘União para reconstruir o Brasil’, diz ex-presidente após indicação

O

PSB indicou oficialmente o nome de Geraldo
Alckmin para ser vice-presidente na chapa com o PT,
que pretende lançar a candidatura de Luiz Inácio Lula
da Silva para a Presidência
da República. Mesmo com
a indicação tendo sido feita
nesta sexta-feira, em reunião em um hotel de São
Paulo, o nome de Alckmin
ainda precisa ser aprovado
pelo Diretório Nacional do
PT.
“Para somar potência e
amplitude à resistência contra o autoritarismo que será
liderada pelo companheiro
Lula, o PSB propõe para
compor a chapa o nome
do companheiro Geraldo
Alckmin. Suas qualidades
são conhecidas e reconhecidas, dentre as quais cabe
destacar uma vida pública
longeva e honrada, a perseverança na defesa da democracia e das práticas que lhe
correspondem, o equilíbrio
daqueles que acreditam no
diálogo entre diferentes, a
tranquilidade dos que almejam o bem público”, escreveu o presidente nacional
do PSB, Carlos Siqueira, em
carta que entregou nesta
sexta-feira à presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.
Na carta, Siqueira destaca que a proposta de união
entre os dois partidos não
se limita às eleições, mas
“envolve uma dimensão
programática, visto que a
composição de uma frente
ampla exige a formulação
de um programa que corresponda às perspectivas
das forças que a compõem,
tanto em termos políticopartidários, quanto no que

se refere aos segmentos da
sociedade civil que tal frente pretende representar”.
“Importante saber que
essa chapa aqui, se ela for
formalizada, não é só para
disputar as eleições. Talvez
ganhar as eleições seja mais
fácil do que a tarefa que nós
teremos pela frente de recuperar esse país. Vamos conversar com toda a sociedade
brasileira, com os empresários, com os trabalhadores
desse país”, disse Lula, durante a reunião.
“Agradeço a confiança e a
honra na indicação do meu
nome ao PT e ao presidente
Lula para a possibilidade de
compormos uma chapa para trabalhar pelo país. Aqui
foi bem explicitado o momento grave que nós estamos vivendo. Na realidade,
não é hora de egoísmo: é
hora de generosidade, grandeza política, desprendimento e união. Política não
é uma arte solitária. A força da política é centrípeta e
nós vamos somar esforços
aí para a reconstrução do
nosso país”, disse Alckmin,
no evento.

forças com projetos diferentes, mas princípios iguais
se unirem num momento
que é de interesse do Brasil.
“O selamento desse acordo, dessa proposta, é uma
demonstração do esforço
na perspectiva de construir
o melhor da política brasileira para que a gente possa ganhar essas eleições de
2022. Eu queria estabelecer
um critério de relação com
Alckmin. Daqui para frente
você não me trata como expresidente e eu não te trato
como ex-governador. Você
me chama de companheiro Lula e eu chamo você
de companheiro Alckmin”,
disse Lula, agradecendo o
PSB pela indicação.
Acrescentando que, nos
tempos em que polarizava
com Alckmin, como então
candidato do PSDB, assim
como com outros candidatos do partido, a disputa
era civilizada e harmoniosa.
“Hoje isso não é possível,
porque não está estabelecida na disputa a polarização
civilizada”, afirmou.

Forças progressistas

Assim que a chapa for
formalizada, disse o expresidente, o PSB será convidado a ajudar a construir
o plano de governo. Ele
repetiu que, numa eventual
nova gestão, governará para todos, mas novamente
priorizando os mais necessitados. “Nós vamos conversar com toda a sociedade
brasileira, com grandes empresários, com médios, pequenos e microempresários
e com o povo trabalhador.
Vamos tratar com o mesmo
respeito o catador de papel
que está na rua e o maior

Na cerimônia, Lula e Alckmin ressaltaram a necessidade histórica de união
das forças progressistas para fazer frente ao momento
político que o Brasil vive e
reforçaram o compromisso de ambos com a democracia e a reconstrução do
Brasil.
Lula disse ter certeza de
que o nome do ex-governador será aprovado pelo partido e que a união entre eles
é uma demonstração de que
é plenamente possível duas

Direitos do povo

empresário desse país, o
trabalhador Sem Terra e os
grandes fazendeiros. Nós
queremos governar para
todos, mas o nosso coração
estará voltado para os que
mais necessitam”.
Lula disse que, juntos, ele
e Alckmin farão das experiências um instrumento para
recuperar o Brasil e recuperar os direitos do povo.
“O povo quer ter o direito
de morar, o povo quer ter
direito de estudar, o povo
quer lazer, água limpa, usufruir daquilo que ele produz. É só ler a Constituição,
a Bíblia e a Declaração Universal dos Direitos Humanos que vocês vão ver que
tudo isso está garantido,
mas o povo não tem”.
Alckmin agradeceu a
confiança do PSB e disse
que o momento não é de
egoísmo, mas de grandeza
política para reconstrução
do Brasil. Segundo ele, a
política não é arte solitária,
mas de somar esforços pelo
bem do país. Segundo ele,
o Brasil hoje atenta contra
a democracia e contra as
instituições e vive uma autocracia cujo resultado é a
maior crise das últimas décadas, com violência, fome
e desemprego.
“Eu que entrei na vida
pública, presidente Lula,
como o senhor, para redemocratizar o Brasil, vemos
hoje um governo que atenta
contra a democracia e atenta contra as instituições”,
afirmou. O ex-governador
ressaltou que chega para somar esforços ao presidente
Lula para gerar emprego,
renda, combater carestia
absurda e trabalhar para
que os brasileiros possam
ter dias melhores.

Cinco dias se passaram, e a Rússia segue devendo as
provas de que as mortes em Bucha teriam sido forjadas.

Maquiagem na inflação
Precipitação total. Assim um especialista em energia
classifica a medida eleitoreira de Bolsonaro de acabar com
a bandeira de energia de escassez hídrica, forma de jogar o
impacto na inflação para o ano que vem, quando o consumidor pagará a conta.

Rápidas
A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio realizará
neste sábado, das 8h às 13h, no Centro do Rio, o projeto
IR Solidário, para ajudar, de forma gratuita, a solucionar
as dúvidas dos contribuintes do Imposto de Renda PF.
Informações: (21) 2114-5252 *** Neste sábado, o Bangu
Shopping (RJ) recebe a 11ª edição da Feira de Adoção
RJPET, das 11h às 15h, para incentivar o acolhimento
de cerca de 20 cães e gatos que estão em busca de um lar
*** Ainda no sábado, às 8h30, a Rio Ecoesporte fará um
aulão de SUP, no espaço Reserva Caiçara. Inscrições: (21)
99742-6155 *** A Casa&Video, em parceria com a ONG
AVSI, contratará 10 famílias de refugiados venezuelanos,
além de oferecer curso de português, entre outros benefícios *** A Embaixada da Itália em Brasília garante ser a
única embaixada verde do mundo. Ela acaba de ser recertificada pelo Instituto Lixo Zero por dar encaminhamento
sustentável a mais de 90% de seus resíduos.

COOPSERJ
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 02.723.075/0001-26 NIRE: 33.4.0003024-9
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos
do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, convoca os associados,
que nesta data são no número de 1.700, em condições de votar, para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária à realizar-se na sede da Cooperativa, dia 27 de abril de 2022, na Av. Presidente Vargas, 534, sala 1001,
Centro – Rio de Janeiro – RJ, às 08:00 horas com a presença de 2/3 (dois
terços) dos associados em primeira convocação; às 09:00 horas, com a
presença de metade e mais um dos associados em segunda convocação; ou às 10:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados
em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que
compõem a ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: ● Prestação de
contas do exercício de 2021; ● Destinação das sobras do exercício de
2021; ● Aprovação do rateio de despesas de 2022; ● Fixação do valor dos
honorários, das gratificações e da célula de presença dos membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal; ● Eleição dos componentes da Diretoria,
de acordo com o Estatuto Social e o Regulamento do Processo Eleitoral
da COOPSERJ, sendo aberto o prazo de três dias corridos para o registro das chapas completas no horário de 9hrs às 15hrs; ● Aprovação do
Regulamento da Auditoria Interna; ● Outros assuntos de interesse social.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2022.
José Geraldo da Fonseca Chaves
Diretor Presidente

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.
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Empresas investem
só 5% em TI no Brasil
Em 2020, 38% foram atacadas por ransomware

Vocação e conflitos
marcam história dos
vinhos da Europa Oriental

A

pós a indesejada convivência com o conflito entre
Ucrânia e Rússia, de algum modo ficamos mais
próximos e informados sobre o que se passa ou
que se passou nessas regiões que constituem a Europa
Oriental ou o Leste Europeu (denominação de cunho
mais político-ideológico). Recentemente, apresentei Master
Classes sobre vinhos de alguns desses países e percebi que
existe uma grande curiosidade pelo tema.
Este interesse se dá pelo próprio desconhecimento em
relação a esses universos mais distanciados da gente, mas
também por estarmos numa fase de franca expansão da
diversidade de vinhos mundiais, que tem como mola propulsora o perfil de um consumidor “enófilo”. Consumidores que não se contentam mais em beber apenas vinhos
das regiões e uvas consagradas e que são seduzidos pelo
inédito, pelo conhecimento de cepas autóctones e outros
tipos de vinhos.
Sendo países europeus, muitos compartilham a mesma
faixa latitudinal tradicionalmente vocacionada à produção
vitivinícola, isto é, entre 30° e 50º Norte, e inauguraram
sua relação com o vinho desde muito cedo: acredita-se
que o marco inicial da origem do vinho tenha se dado na
região do Cáucaso, hoje Geórgia, há cerca de 8 mil anos.
Os países mais colados à Europa Central apresentam muitas similaridades ao perfil vitícola da Alemanha,
Áustria, Itália e foram menos tocados pela produção
predominante no período socialista, em que integravam o
chamado bloco da Cortina de Ferro, expressão consagrada após a construção do muro entre Berlim Ocidental e
Oriental, que estabeleceu uma divisão física e, principalmente, simbólica entre os mundos capitalista e socialista.
É o caso da Hungria, um dos expoentes da vinicultura da
Europa Oriental, sempre respeitado, especialmente pela
produção de um dos grandes ícones mundiais: o vinho
licoroso Tokaji.
Croácia e Eslovênia (antes partes da Iugoslávia) são
países com tradição produtiva e que apresentam atualmente franca expansão num perfil de produção que se
aproxima do nordeste italiano, também banhado pelo Mar
Adriático. A Europa Oriental apresenta um território bem
acidentado com cadeias montanhosas importantes (Balcãs,
Cárpatos, Urais), um bom sistema hídrico composto de
mares (Báltico, Mediterrâneo e Negro) e rios (Danúbio e
outros), além de uma diversidade de paisagens e riquezas
em recursos naturais e minerais.
Alguns desses países, especialmente os banhados pelo
Mar Negro, são bons produtores de vinhos e, não fosse
um histórico tumultuado por múltiplas invasões, limites
territoriais mutantes e longos domínios de governos ditatoriais, certamente teriam uma vitivinicultura mais conhecida. Alguns episódios favoreceram a existência e evolução do vinho, como as influências greco-romanas para o
cultivo da vinha e a criação da cultura de consumo ou a
força do cristianismo, que inclui o vinho em seus rituais
religiosos e dá uma dimensão espiritual a este consumo.
Por outro lado, o longo domínio otomano por cerca de
quatro séculos (variável, segundo regiões) fez o movimento contrário, em função do islamismo religioso. Posteriormente (séculos 18 e 19), alguns desses países começaram
a cultivar uma produção com identidade própria, mas as
grandes guerras do século 20 trouxeram novos enfrentamentos: o nazi-fascismo e a passagem ao regime socialista, com um evidente alinhamento à política econômica
soviética, que dá novos contornos à trajetória produtiva
dessas regiões.
No próximo artigo, entrarei em mais detalhes sobre a
vitivinicultura desses países.
Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Instagram @miriamaguiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog

O

s ataques cibernéticos crescem
constantemente
em todo o mundo, e o Brasil é a terceira nação onde
o problema mais evoluiu
nos últimos dois anos, segundo relatório da Sophos.
Por aqui, 38% das empresas registraram esse tipo de
problema, que afeta não só
a rotina operacional, como
traz prejuízos financeiros e
de credibilidade para o negócio.
Evitar estes incidentes
exige das empresas cuidados certeiros com suas
infraestruturas de TI e, segundo Demian dos Santos,
coordenador de Segurança
da Informação da Microservice, empresa especializada em soluções para esta
área, eles devem estar voltados tanto às tecnologias

quanto às pessoas.
“Dados de organizações
como a Agência Nacional
de Segurança Cibernética
Francesa mostram que somente 5% do orçamento
das empresas é destinado
ao setor de TI, o que revela
que poucos investimentos
são realizados no sentido de
preservar os dados e a estrutura tecnológica dos negócios. Para combatermos
o crescimento das ações é
preciso mudar este cenário,
aportando mais investimentos e cuidados na área”, diz.
Entre as vulnerabilidades que comprometem o
negócio estão tanto aquelas
ligadas a falhas dos sistemas
quanto ao uso de redes internas e externas não seguras.
“Habitualmente os ataques podem ocorrer via

rede, quando o acesso wifi
não é seguro ou os firewalls
são mal configurados. Falhas de sistema permitem
que o hacker exclua ou roube dados, que se não tiverem passado por backup só
serão recuperados mediante altos valores de resgate,
e ainda assim sem garantia
alguma para a empresa”,
alerta.
Outro fator crescente
que diz respeito aos ataques
cibernéticos é o elemento humano, nem sempre
os usuários são treinados e
orientados, deixando brechas em suas ações diárias, o
que compromete a segurança da informação. Ligadas a
este elemento estão ainda as
falhas de processos, como
uso de senhas fracas.
Para o especialista da Microservice, o caminho no

combate aos ataques cibernéticos deve englobar três
pilares: investimento constante em melhorias na área
de tecnologia da empresa;
contratação de soluções
que englobam serviços de
backup frequentes, sistemas firewall e de gestão de
vulnerabilidades, através de
testes recorrentes; e preparo e reciclagem das equipes.
“É com o apoio de especialistas que a empresa
cria um bom programa para gestão das fragilidades e
atua assertivamente, de modo a se enquadrar juridicamente à Lei Geral de Proteção de Dados, manter sua
infraestrutura atualizada,
seus dados resguardados e
as pessoas preparadas para
evitarem ações de hackers
em situações de engenharia
social”, reforça.

Preços da construção aumentaram 0,99%

O

Índice Nacional
da Construção
Civil (Sinapi) subiu 0,99% em março, aumento de 0,43 ponto percentual (pp) em relação a
fevereiro. O acumulado do
primeiro trimestre de 2022
ficou em 2,29%. O Sinapi
foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Nos últimos 12 meses,
a alta no indicador foi de
15,75%, resultado abaixo
dos 16,28% registrados nos
12 meses imediatamente
anteriores. Em março do
ano passado, o índice ficou
em 1,45%.
O custo nacional da
construção, por metro quadrado, ficou em R$ 1.549,07

em março, sendo R$ 927,28
relativos aos materiais e R$
621,79 à mão de obra. Em
fevereiro, o valor havia fechado em R$ 1.533,96.
“Um dos destaques nesse
mês é a variação da parcela dos materiais, que vem
apresentando desaceleração
ao longo de 2022 e registra a menor variação desde
julho de 2020”, disse, em
nota, o gerente do Sinapi,
Augusto Oliveira.
Em março, a parcela dos
materiais apresentou variação de 0,48%, queda de
0,29 pp em relação ao mês
anterior (0,77%). “Este é
o menor índice observado
desde julho de 2020. Na
comparação com março de
2021 (2,2%), houve uma
queda expressiva de 1,72

ponto percentual”, acrescentou o gerente.
Por outro lado, o que
puxou a alta do índice em
março foi a parcela da mão
de obra. Com aumento
de 1,75%, o índice ficou
1,52 pp acima de fevereiro
(0,23%) e 1,28 pp acima de
março de 2021 (0,47%).
“Esse aumento é decorrente de reajustes captados
em uma parcela das categorias e dos acordos coletivos
que estão sendo praticados”, afirmou o pesquisador
O Mato Grosso foi a
unidade da federação com
a maior alta no recorte estadual, 4,14%, seguido por
Minas Gerais, com 3,84%.
“Os dois maiores aumentos
entre os estados foram de-

correntes, justamente, das
altas nas categorias profissionais”, disse o gerente.
“Em termos regionais, a
maior alta foi no Centro-Oeste (1,69%), com alta
observada na parcela dos
materiais em todos os estados, e reajustes em Mato
Grosso e Goiás. As demais regiões apresentaram
os seguintes resultados:
0,96% (Norte), 0,82%
(Nordeste), 1,14% (Sudeste), e 0,40% (Sul)”, informou o IBGE.
Em termos de custos regionais (por metro quadrado), o Sul tem o preço mais
caro (R$ 1.614,83), seguido
pelo Sudeste (R$ 1.606,30),
Norte (R$ 1.551,07), Centro-Oeste (R$ 1.548,88) e
Nordeste (R$ 1.453,09).

Produção de veículos cresceu 11,4% em março

A

produção de veículos automotores
aumentou 11,4%
em março na comparação
com fevereiro, chegando
a 184,8 mil unidades. Na
comparação com março de
2021, a produção foi 7,8%
inferior. No acumulado do
trimestre também houve
queda ao comparar com
o mesmo período do ano
passado (-17%). Os dados
são do balanço mensal da
Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Au-

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
REQUERIMENTO DE LICENÇA
O CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A., CNPJ: 39.346.861/0382-15, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº
14/201.415/2011, a renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade de Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) do empreendimento localizado à Av. das Américas, nº 16.100 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

tomotores (Anfavea), divulgado nesta sexta-feira.
“Além da questão dos
semicondutores, tivemos
impactos negativos da onda Ômicron nos primeiros
dois meses do ano, por seu
alto índice de contágio, e
um volume de chuvas e alagamentos acima da média,
afetando o deslocamento
dos clientes e o funcionamento de várias concessionárias”, disse o presidente
da Anfavea, Luiz Carlos
Moraes.

Segundo os dados, as
146,8 mil unidades de autoveículos vendidas em
março representaram alta de
10,9% sobre março e baixa
de 22,5% sobre o mesmo
mês de 2021, quando foram
licenciadas 189,4 mil unidades. No acumulado do ano,
as vendas apresentaram queda de 23,2% ao totalizarem
405,7 mil, enquanto no mesmo período do ano passado
esse total foi de 527,9 mil.
A apuração também
mostra que as exportações

caíram 6,2% em março ante
fevereiro, com a comercialização de 38,9 mil unidades
no mercado externo, ante as 41,4 mil vendidas em
fevereiro. Já no acumulado
do primeiro trimestre o embarque de 108,1 mil unidades representou elevação de
12,8% nas exportações. No
primeiro trimestre do ano
passado, foram exportados
95,8 mil veículos. Com relação a março do ano passado houve crescimento de
5,8%.

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
REQUERIMENTO DE LICENÇA
O CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A., CNPJ: 39.346.861/0414-37, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº
14/201.487/2011, a renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade de Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) do empreendimento localizado à Av. das Américas, nº 13.850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.
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PL traduz como impenhorável
investimento em criptoativos

O

Projeto de Lei
743/22 considera como impenhorável o investimento
em criptoativos do tipo
moeda digital (altcoins) de
até 40 salários mínimos. O
texto em análise na Câmara dos Deputados inclui a
medida no Código de Processo Civil, que já estabelece como impenhorável

a quantia depositada em
caderneta de poupança até
o limite de 40 salários mínimos.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, a proposta será analisada em caráter
conclusivo pela Comissão
de Constituição e Justiça
e de Cidadania. O projeto
deixa claro que o valor poupado pode ser mantido em

criptomoeda, papel moeda,
conta corrente ou aplicada
em caderneta de poupança
propriamente dita, títulos
de renda fixa privada ou público, ou fundo de investimentos.
A medida valerá desde
que o valor poupado seja
a única reserva monetária em nome do devedor,
ressalvado eventual abu-

Bancos não abrem nos
feriados de sexta-feira
da Paixão e Tiradentes
so, má-fé ou fraude, a ser
verificado de acordo com
as circunstâncias do caso
concreto.
“A proposta tem por escopo conferir maior segurança jurídica, estabilizando
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça”,
destaca o autor da proposta,
deputado Geninho Zuliani
(União-SP)

Oportunidades em P&G no Brasil para noruegueses

R

epresentantes da
Agência Nacional
de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) realizaram esta semana (de 4 a 8) uma missão
à Noruega, para divulgar
oportunidades de investimentos no setor de petróleo e gás brasileiro. A delegação participou do evento
internacional Nor-Shipping
e de reuniões com empresas, investidores e órgãos de
governo.
Na Nor-Shipping, o
diretor-geral da ANP,
Rodolfo Saboia, fez a
apresentação “The new

Brazilian O&G sector –
opportunities for Norwegian players”, que pode ser
acessada aqui. O evento é
voltado ao setor offshore, com foco em tecnologia, negócios e trocas de
experiências. Este ano, o
evento contou com cerca
de 47.600 participantes de
diversos países.
Também foram apresentadas oportunidades
no Brasil a investidores noruegueses em uma
reunião organizada pelo
Banco da Noruega (DNB
Bank), seguida de um seminário, o DNB Markets

ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ/MF nº 03.279.285/0001-30
ERRATA
No balanço da Orizon Valorização de Resíduos S.A., publicado neste
veículo no dia 02/04/2022, na página 12 - impresso, Onde-se Lê: CNPJ/ME
nº 03.279.285/0015-35, Leia-se: CNPJ/MF nº 03.279.285/0001-30.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMISSÃO NACIONAL
DE ENERGIA NUCLEAR / ASSEC CNPJ: 29.242.443/0001-70.
Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária.
A Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMISSÃO
NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR / ASSEC, com Sede na Rua
General Severiano, 90, Botafogo, Rio de Janeiro / RJ, CEP: 22290901, pelo presente edital, convoca seus associados, em dia com suas
contribuições estatutárias, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 26 de abril de 2022, às 09:30 horas, no Auditório Rex
Nazaré / Instituto de Radioproteção e Dosimetria / IRD, Avenida Salvador
Allende, 3.773 / Barra da Tijuca / CEP: 22780-160, em primeira chamada
e às 10:00 horas em segunda e última chamada com qualquer quórum,
para deliberar sobre mais uma prorrogação dos mandatos dos membros
da Diretoria e do Conselho Fiscal, eleitos para o triênio 2018/2020, em
virtude da continuidade da Pandemia do CORONA VÍRUS (COVID-19).

Geopark Brasil Exploração e Produção de Petróleo e Gás Ltda.
CNPJ/ME nº 17.572.061/0001-26 / NIRE nº 33.2.0942053-4
Ata da Reunião de Sócios realizada em 07 de Abril de 2022. 1. Data, Hora
e Local: Realizada aos dias 07 do mês de Abril de 2022, às 10:00 horas,
na sede social da GeoPark Brasil Exploração e Produção de Petróleo e Gás
Ltda. na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 1643, Ala A, Botafogo, na Cidade
e Estado do Rio de Janeiro (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença:
As formalidades de convocação foram dispensadas nos termos do disposto
no artigo 1.072 da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil Brasileiro”), tendo em
vista a presença de sócios representando a totalidade do capital social
da Sociedade, a saber: (1) GEOPARK LATIN AMERICA S.L., sociedade
devidamente constituída e existente de acordo com as leis da Espanha, com
sede em calle Prim 19, à direita, 28004, Madri, Espanha, inscrita no CNPJ/
ME sob nº 24.557.909/0001-03, neste ato devidamente representada por
seu procurador, a Sra. Livia Valverde Almeida Santos Carvalho, brasileira,
casada em comunhão parcial de bens, advogada, portadora da carteira de
identidade nº 307660902, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrita no CPF/
ME sob nº 924.136.255-34, domiciliada na Praia de Botafogo nº 228, Sala
1702, Ala A, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil, CEP:
22.250-906, conforme procuração arquivada perante a Junta Comercial do
estado do Rio de Janeiro sob o nº 00003356189 em 17 de setembro de
2018; e (2) GEOPARK (UK) LIMITED, sociedade devidamente constituída
e existente de acordo com as leis do Reino Unido, com sede em 11-12
St. James Square, Suite 1, 3rd floor SW1Y 4LB, Londres, Reino Unido,
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 29.289.877/0001-26, neste ato devidamente
representada por seu procurador, a Sra. Livia Valverde Almeida Santos
Carvalho, acima qualificada, conforme procuração arquivada perante a
Junta Comercial do estado do Rio de Janeiro sob o nº 00003883847 em 17
de junho de 2020. 3. Mesa: Assumiu a Presidência da reunião a Sra. Livia
Valverde Almeida Santos Carvalho, que cumulou a função de Secretária. 4.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade no
valor de R$ 45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de reais), nos termos
do artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro. 5. Deliberações:As
sócias, por unanimidade de votos e sem reservas, aprovaramo que segue:
5.1. A redução do capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo em
relação ao seu objeto social, em conformidade com o artigo 1.082, inciso II do
Código Civil Brasileiro, do atual valor de R$ 210.485.944,00 (duzentos e dez
e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta
e quatro reais) para R$ 165.485.944,00 (Cento e sessenta e cinco milhões
quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais),
com redução, portanto, de R$ 45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de
reais), mediante restituição do valor correspondente às quotas canceladas,
de forma desproporcional à sócia GEOPARK LATIN AMERICA S.L. 5.2.
Fica autorizada a administração da Sociedade a tomar as providências
necessárias à efetivação da redução do capital ora aprovada, em especial
a alteração do contrato social, tão logo transcorrido o prazo estabelecido
no §1º do artigo 1.084 do Código Civil Brasileiro. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. A presente
ata será, ainda, publicada na forma do §1º do artigo 1.084 do Código Civil
Brasileiro, para que se produza os devidos efeitos legais. Rio de Janeiro,
07 de Abril de 2022. Mesa: Livia Valverde Almeida Santos Carvalho Presidente e Secretária. Sócios Presentes: GEOPARK LATIN AMERICA
S.L. - Livia Valverde Almeida Santos Carvalho - Procuradora; GEOPARK
(UK) LIMITED - Livia Valverde Almeida Santos Carvalho - Procuradora.

Brazil Investor Seminar.
Foram feitas ainda reuniões com empresas do setor de petróleo: a petroleira
Equinor; a Aker Carbon
Carputure, que apresentou
seus projetos de captura
e armazenamento de carbono; e a Rystad Energy,
maior consultoria independente de energia da Noruega, na qual foram debatidos
cenários e perspectivas para
o setor de óleo e gás, considerando os eventos recentes e o processo de transição energética.
A delegação da ANP
também se reuniu com

o embaixador do Brasil
em Oslo, Enio Cordeiro,
e com o órgão regulador
Norwegian Petroleum Directorate (NPD). Foi realizada uma agenda de dois
dias com a NPD, na qual
foram debatidos os cenários da indústria nos dois
países, principais desafios,
iniciativas para atrair investimentos, especialmente em atividades exploratórias, e medidas para
aumentar o fator de recuperação dos campos, além
de reforçar a cooperação
entre os dois órgãos reguladores.

CONCESSÃO DE LICENÇA
STIELETRÔNICA S.A. – 33.096.926/0001-81 torna público que recebeu
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e
Simplificação - SMDEIS, através do processo nº EIS-PRO-2021/04917,
LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO Nº 003008/2022 com validade de 120
meses para FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES
EM CIRCUITO, NA AVENIDA ITAÓCA, 1956, INHAÚMA.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
(“Companhia”)
Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Disponibilização da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 30 de Março de 2022, às 10 horas. A Companhia vem informar
sobre a disponibilização da Ata acima mencionado na página da internet deste
jornal, na mesma data desta edição impressa, a qual poderá ser acessada através
do seguinte link: https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/.
Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022.

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.

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINARIA
DA COOPBEAUTY
CNPJ: 29.315.410/0001-03 / NIRE: 33.4.0005615-9
O Presidente Sociedade Cooperativa COOPBEAUTY, CNPJ
29.315.410/0001-03, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária que realizar-se-á Rua da Conceição, nº 99, sala 406 Centro, Niterói/RJ, no dia 19 de abril de 2022. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-ão em primeira convocação às 18:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 19:00 horas, no
mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total
de cooperados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última
convocação, às 20:00 horas, com a presença mínima de 12 associados,
a fim de deliberarem sobre a seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1. Admissão/Demissão de Cooperados; 2. Admissão/
Demissão de Diretores; 3. Eleição de Diretores. Assembleia Geral
Ordinária: Prestação de contas do exercício social do ano de 2021,
compreendendo: 1 - Balanço Geral; 2 - Relatório de Gestão; 3 - Demonstração de Sobras ou perdas apuradas no exercício; 4 - Destinação das Sobras ou perdas no exercício; 5 - Parecer do Conselho fiscal;
6 - Eleição do Conselho fiscal 2022/2023. Niterói, 09 de abril de 2022.
CARLOS MURILLO CORREIA TEIXEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

A

Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa
que não haverá atendimento nas agências bancárias
nos feriados de Sexta-feira
da Paixão (15), e Tiradentes, comemorado em 21 de
abril. Por se tratar de feriados nacionais, não haverá
expediente nas agências. No
dia 22 de abril, sexta-feira,
o atendimento ao público acontece normalmente.
Como de costume, as áreas
de autoatendimento ficarão
disponíveis para os clientes, assim como os canais
digitais e remotos de atendimento (internet e mobile
banking).
“Os atendimentos pelo
celular, pelo computador e
telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem
praticamente a totalidade
das transações financeiras
do sistema bancário. Graças ao expressivo investimento dos bancos em
tecnologia e automação
(R 25,7 bilhões em 2020),
os canais eletrônicos assumiram a condição de canal mais utilizado para as

transações bancárias, por
ser uma alternativa prática
e extremamente segura”,
explica o diretor-adjunto
de Serviços da Febraban,
Walter Tadeu de Faria.
Contas de consumo
(água, energia, telefone,
etc.) e carnês com vencimento nos dias 15 e 21 de
abril poderão ser pagos,
sem acréscimo, no próximo dia útil aos feriados,
ou seja, nos dias 18 e 22
de abril.
Normalmente, os tributos já vêm com datas
ajustadas ao calendário de
feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no
documento de arrecadação, a sugestão é antecipar
o pagamento ou, no caso
dos títulos que têm código
de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico
dos bancos. Já os boletos
bancários de clientes cadastrados como sacados
eletrônicos poderão ser
pagos via DDA (Débito
Direto Autorizado).

Bancos chineses
aliviam carga hipotecária

O

s cinco principais
bancos estatais
da China adotaram uma série de medidas
para aliviar a carga hipotecária residencial para mutuários individuais afetados
pela epidemia da Covid-19.
Essas medidas incluem o
adiamento dos pagamentos
de hipotecas, a prorrogação
dos prazos de amortização,
bem como o adiamento dos
pagamentos de principal e
de juros dos empréstimos
habitacionais, informaram
os bancos à agência Xinhua.
O Banco da China instou suas agências a melhor
atenderem à demanda das
regiões severamente atingidas pela epidemia, como Jilin e Shanghai, prometendo
um maior apoio financeiro
para grupos-chave, incluin-

do aqueles que perderam
temporariamente sua renda
devido à epidemia.
O Banco de Construção
da China declarou ter adiado os pagamentos de cerca
de 1 milhão de famílias até o
final de março, envolvendo
mais de 430 bilhões de iuanes (US$ 67,55 bilhões) em
hipotecas.
Atualmente, os ativos hipotecários residenciais gerais
na China são de alta qualidade e estabilidade, com a taxa
de inadimplência permanecendo baixa, de acordo com
o Banco de Comunicações.
Os cinco bancos estatais da
China são: Banco Industrial
e Comercial da China; Banco
Agrícola da China; Banco da
China; Banco da Construção
da China; e Banco de Comunicações.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE
MAQUINISMOS, FERRAGENS, TINTAS, LOUÇAS, VIDROS
E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO A VAREJO
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 33.531.658/0001-89
EDITAL - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO
O presidente do Sindicato, de acordo com as normas Estatutárias e
Legislação vigente, convoca todos associados, quites com suas obrigações
estatutárias, para comparecerem à assembleia que será realizada na
Sede Social, na Av. Graça Aranha, 19 sala 1102, no dia 29 de dezembro
de 2021, às 09:30h em primeira convocação ou às 10:00h em segunda
convocação para apreciar, discutir e decidir a seguinte ordem do dia:
a) Relatório e Prestação de Contas da diretoria do exercício de 2020;
b) Previsão Orçamentária para o exercício de 2022. Rio de Janeiro, 22 de
dezembro de 2021. José Moreira dos Santos - Presidente.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 9, 10 e 11 de abril de 2022 l Monitor Mercantil

IPCA de 11,30% para Selic de 11,75%
Maior variação para um mês de março desde o Plano Real

O

Índice
Nacional de Preços
ao Consumidor
Amplo (IPCA), que mede
a inflação oficial do país, de março teve alta de
1,62%, 0,61 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 1,01% de fevereiro,
informou nesta sexta-feira
o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). Essa é a maior
variação para um mês de
março desde 1994, quando o índice foi de 42,75%,
no período que antecedeu
a implementação do real.
“Na minha visão, o índice subiu além do esperado pelo mercado (na
média 1,3%), o que deve
gerar uma maior pressão
para o aumento da taxa
de juros. Atualmente, a

Selic está em 11,75% e o
último boletim Focus previa os juros fechando em
13% a.a”, comenta Fabiano Braun, private banker
e sócio da Matriz Capital.
No ano, o IPCA acumula
alta de 3,20% e, nos últimos 12 meses, de 11,30%,
acima dos 10,54% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em
março de 2021, a variação
mensal foi 0,93%.
Braun lembrou que
Paulo Guedes, ministro da
economia, anunciou que a
conta de luz dos brasileiros vai cair 18% no mês
que vem, sem “canetada”
e sem impor riscos financeiros às empresas do setor. “Isso devido a recuperação dos reservatórios
das hidrelétricas, fazendo

com que a bandeira tarifária volte a ser bandeira
verde”.
Oito dos nove grupos
de produtos e serviços
pesquisados tiveram alta
em março. A maior variação (3,02%) e o maior
impacto (0,65 p.p.) vieram
dos Transportes, que aceleraram na comparação
com o resultado de fevereiro (0,46%). Na sequência, veio o grupo Alimentação e bebidas, com alta
de 2,42% e 0,51 p.p. de
impacto. Juntos, os dois
grupos contribuíram com
cerca de 72% do IPCA de
março. Houve aceleração
também nos grupos Vestuário (1,82%), Habitação
(1,15%) e Saúde e cuidados pessoais (0,88%). O
único com queda foi Co-

municação, com -0,05%.
Os demais ficaram entre
o 0,15% de Educação e o
0,59% de Despesas pessoais.
Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados
entre 26 de fevereiro e 30
de março de 2022 (referência) com os preços vigentes entre 29 de janeiro
e 25 de fevereiro de 2022
(base). O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980,
se refere às famílias com
rendimento monetário de
01 a 40 salários mínimos,
qualquer que seja a fonte,
e abrange dez regiões metropolitanas do país, além
dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio
Branco, São Luís, Aracaju
e de Brasília.

Procon-SP aponta alta de
1,04% no empréstimo pessoal

P

esquisa do ProconSP constatou que o
empréstimo pessoal
teve alta de 1,04% em abril.
A taxa média dos bancos
pesquisados foi de 6,77% ao
mês, acréscimo de 0,07 ponto percdentual em relação à
taxa média referente ao mês
anterior, que foi de 6,70%.
Os dados foram divulgados
nesta sexta-feira. As alterações foram constatadas no
Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Itaú.
O Banco do Brasil alterou taxa de 5,99% a.m. para
6,17% ao mês (um acréscimo de 0,18 p.p, representando uma variação positiva
de 3,01%); o Bradesco alterou taxa de 8,26% a.m. para
8,43% a.m. (um acréscimo de
0,17 p.p, representando uma
variação positiva de 2,06%)
e o Itaú alterou a taxa de
8,10% a.m. para 8,18% a.m.

(um acréscimo de 0,08 p.p,
representando uma variação
positiva de 0,99%).
Já no cheque especial não
houve alteração em nenhuma
das instituições e a taxa média permaneceu de 7,96% ao
mês. Desde fevereiro do ano
passado essa taxa permanece
a mesma. O levantamento,
realizado mensalmente pelo
núcleo de pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do
Consumidor, foi feito dia 4
de abril nas instituições: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central
(Copom) decidiu na última
reunião reajustar, a partir de
17/03/22, a taxa Selic de
10,75% a.a para 11,75% a.a.
A próxima reunião está prevista para ocorrer nos dias 3
e 4 de maio de 2022.

VALE ÓLEO E GÁS S.A.

CNPJ/ME nº 04.899.355/0001-15 (Companhia Fechada)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Senhores acionistas,
A administração da Vale Óleo e Gás S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários vigentes, apresenta a V.S.as as demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021. Ao encerrarmos o exercício de 2021, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho.
Rio de Janeiro, 14 de março de 2022.
Michel Gutnik Steinberg - Diretor-Presidente
Alexandre Elgarten Rocha - Diretor
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma (não auditadas)
Exercícios findos em
31 de dezembro de
Notas
2021
2020
Despesas operacionais
Administrativas
4(a)
(118)
(105)
Outras despesas operacionais
4(b)
(1)
(3.402)
Prejuízo operacional
(119)
(3.507)
Resultado financeiro
5
Receitas financeiras
7
7
Despesas financeiras
(1)
(1)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro
(113)
(3.501)
Tributos sobre o lucro
Tributo diferido
(2)
(2)
Prejuízo do exercício
(115)
(3.503)
Quantidade de ações ao final do exercício
341.854.138 29.313.903
Prejuízo básico e diluído por ação – Em R$
(0,00)
(0,12)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais (não auditadas)
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2021
2020
Prejuízo do exercício
(115)
(3.503)
Outros resultados abrangentes
(115)
(3.503)
Total do resultado abrangente
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Prejuízo do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Prejuízo do exercício
Aumento de capital
Saldo em 31 de dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais (não auditadas)
Exercícios findos em
31 de dezembro de
Notas
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro
(113)
(3.501)
Ajustado por:
Provisão para processos judiciais
3.125
Variação monetária, juros sobre contingências e depósitos judiciais
(7)
(6)
Variações de ativos e passivos:
Tributos a recuperar
2
279
Depósitos judiciais
11
Provisão para processos judiciais
(11)
(3.125)
Outros ativos e passivos, líquidos
(1)
1
Caixa utilizado nas operações
(119)
(3.227)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Transações com acionistas:
Adiantamento para futuro aumento de capital
9
28
3.125
Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento
28
3.125
Redução no caixa e equivalentes de caixa
no exercício
(91)
(102)
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
92
194
Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício
1
92
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais (não auditadas)
Capital
Prejuízos
social
acumulados
76.043
(74.580)
(3.503)
76.043
(78.083)
(115)
3.125
79.168
(78.198)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Patrimônio líquido
(passivo a descoberto)
1.463
(3.503)
(2.040)
(115)
3.125
970

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma (não auditadas)
1. Contexto operacional
(i) Refere-se ao reconhecimento da provisão de processos judiciais
A Vale Óleo e Gás S.A. (a “Sociedade”) é uma sociedade anônima de relacionados a ISS, em função da mudança de prognóstico de possível para
capital fechado com sede no Rio de Janeiro, Brasil, controlada pela Vale provável.
S.A. (“Vale”). A Sociedade foi criada para realizar pesquisa, prospecção, (ii) Refere-se a baixa de PIS/COFINS a recuperar, devido a não recuperabilidade
exploração, desenvolvimento e produção de jazidas marítimas e terrestres dos tributos.
de hidrocarbonetos e seus derivados. Atualmente a Sociedade não está 5. Resultado financeiro
realizando atividades operacionais.
Exercícios findos em
2. Base de preparação das demonstrações financeiras
31 de dezembro de
2021
2020
a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade
(“demonstrações financeiras”) foram preparadas e estão apresentadas de Receitas financeiras
1
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil através do Comitê Rendimento aplicação financeira
7
6
de Pronunciamentos Contábeis – Contabilidade para pequenas e médias Atualização de depósitos judiciais
7
7
empresas (“CPC PMEs”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade
(“CFC”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações Despesas financeiras
(1)
(1)
financeiras, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e Juros e multas
(1)
(1)
correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Sociedade.
6
6
b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas Resultado Líquido
com base no custo histórico. Os eventos subsequentes foram avaliados até 14 6. Caixa e equivalentes de caixa
de março de 2022, data em que a emissão das demonstrações financeiras foi Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos
aprovada pela Diretoria. c) Moeda funcional: As demonstrações financeiras líquidos e imediatamente resgatáveis no montante de R$ 1 em 31 de dezembro
são mensuradas utilizando o real (“R$”), que é a moeda do principal ambiente de 2021 (R$ 92 em 31 de dezembro de 2020).
econômico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). d) Principais 7. Tributos a recuperar
31 de
31 de
políticas contábeis: As políticas contábeis significativas aplicadas na
dezembro de dezembro de
preparação dessas demonstrações financeiras foram incluídas nas respectivas
2021
2020
notas explicativas e são consistentes com aquelas adotadas e divulgadas
1
nas demonstrações financeiras de exercícios anteriores. Algumas normas e Tributos sobre o lucro
723
724
interpretações contábeis foram emitidas, porém, ainda não estão em vigor IRRF e CSLL sobre serviços prestados
11
11
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Sociedade não adotou Outros
734
736
antecipadamente nenhuma destas normas. Adicionalmente, a Sociedade não Total
espera que essas normas tenham um impacto material nas demonstrações 8. Processos judiciais
financeiras em períodos subsequentes. e) Estimativas e julgamentos A Sociedade é parte envolvida em ações tributárias em andamento na esfera
contábeis críticos: A preparação das demonstrações financeiras requer o administrativa e judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas
uso de estimativas e o exercício de julgamentos por parte da Administração ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião
na aplicação das políticas contábeis da Sociedade. Essas estimativas são de consultores legais.
baseadas na experiência e conhecimento da Administração, informações Passivos contingentes consistem em causas discutidas nas esferas
disponíveis na data do balanço e outros fatores, incluindo expectativas de administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classificada como
eventos futuros que se acredita serem razoáveis sob circunstâncias normais. possível, as quais o reconhecimento de provisão não é considerado necessário
Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão dessas pela Sociedade, baseado nos consultores legais.
estimativas. Os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. Correlacionados às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigida
As estimativas e julgamentos significativos aplicados pela Sociedade na por lei a realizar depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos
preparação destas demonstrações financeiras estão apresentados na nota 8. de contingências. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e
registrados no ativo não circulante da Sociedade até que aconteça a decisão
3. Pandemia de coronavírus
A pandemia de COVID-19 se desenvolveu rapidamente em 2020, com relatos judicial de resgate destes depósitos por uma das partes envolvidas.
Provisões para
Passivos
Depósitos
de várias fatalidades decorrentes da COVID-19. A Administração da Sociedade
processos judiciais
contingentes
judiciais
segue acompanhando a evolução do cenário da pandemia e avaliando os
31 de dezembro de 31 de dezembro de 31 de dezembro de
possíveis impactos na Sociedade. No exercício de 2021, a Sociedade não
2021
2020
2021
2020
2021
2020
sofreu impactos em virtude da COVID-19, e não vislumbra, nesse momento,
Processos
impactos significativos futuros.
tributários
15
26
463
455
355
359
4. Despesas operacionais
Total
15
26
463
455
355
359
a) Despesas administrativas
Exercícios findos em Em 2020, a Sociedade aderiu ao Programa de Anistia Concilia Rio do município
31 de dezembro de do Rio de Janeiro, havendo um benefício na redução do saldo devedor. Com
2021
2020 isso, a Sociedade efetuou o pagamento no montante de R$ 3.125.
Serviços contratados
(104)
(97) Política contábil: Uma provisão é reconhecida no momento em que a
Publicações
(14)
(8) obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores
Total
(118)
(105) jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder
ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma
b) Outras despesas operacionais
Exercícios findos em despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução
31 de dezembro de do processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode ser revertida
2021
2020 caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável devido a
Provisão de processos judiciais (i)
(3.125) mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for liquidada.
Despesa de PIS e COFINS (ii)
(277) Estimativa e julgamento contábil crítico: Por sua natureza, os processos
Outros
(1)
- judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou
Total
(1)
(3.402) deixarem de ocorrer. Normalmente, a ocorrência ou não de tais eventos não

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de reais (não auditadas)
31 de
31 de
dezembro de dezembro de
Notas
2021
2020
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

6

1
1

92
92

Ativo não circulante
Depósitos Judiciais
Tributos a recuperar

8
7

355
734
1.089
1.090

359
736
1.095
1.187

Total do ativo
Passivo não circulante
Adiantamento para futuro aumento de
capital
9
28
3.125
Provisões para processos judiciais
8
15
26
Outros
77
76
Total do passivo
120
3.227
Total do patrimônio líquido
(passivo a descoberto)
10
970
(2.040)
Total do passivo e patrimônio
líquido (passivo a descoberto)
1.090
1.187
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
depende da atuação da Sociedade e incertezas no ambiente legal envolve o
exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto
aos potenciais resultados dos eventos futuros.
9. Adiantamento para futuro aumento de capital
Referem-se à contribuição de recursos feita pelo acionista Vale. A prerrogativa
de aumentar capital é da Vale e não existe um número fixo de ações a ser
convertida. Os recursos têm como objetivo o futuro aumento de capital da
Sociedade, por meios de deliberação de Assembleia Geral Ordinária - AGO/
Assembleia Geral Extraordinária - AGE. Em 2021, a Sociedade recebeu a
título de adiantamento para futuro aumento de capital o montante de R$ 28
(R$ 3.125 em 2020) de sua controladora Vale S.A..
Política Contábil: AFAC São contribuições de recursos realizados pelos
acionistas da Sociedade e classificados como instrumentos financeiros até
que aumento de capital seja deliberado e aprovado em assembleia geral.
10. Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 o capital social é de R$
79.168 (R$ 76.043 em 2020), correspondendo a 341.854.138 (29.313.903 em
2020) ações ordinárias, totalmente integralizadas e sem valor nominal. Em 29
de abril de 2021, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária o aumento
de capital social mediante conversão do adiantamento para futuro aumento de
capital no montante de R$ 3.125.
11. Partes Relacionadas
Em 2021, a Sociedade possui um montante de R$ 28 (R$ 3.3125 em 2020)
em AFAC com a Vale, conforme nota 9. Todas as operações com partes
relacionadas estão formalizadas através de contratos celebrados entre as
partes. Caso esses contratos tivessem sido estabelecidos com terceiros,
os termos contratuais poderiam ser diferentes dos firmados com as partes
relacionadas. A remuneração dos administradores da Sociedade foi paga
integralmente pelo acionista Vale. Não há remuneração baseada em ações da
própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
12. Classificação dos instrumentos financeiros
Custo amortizado
31 de
31 de
dezembro de dezembro de
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa
1
92
Total dos ativos financeiros
1
92
AFAC - Adiantamento para futuro
aumento de capital
28
3.125
Total dos passivos financeiros
28
3.125
Política Contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros com base no seu
modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características dos
fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos financeiros são classificados
como subsequentemente mensurados ao valor justo por meio do resultado a
menos que certas condições sejam atendidas que permitam uma mensuração
subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou pelo
custo amortizado. Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao
valor justo e classificados como subsequentemente mensurados ao custo
amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos.
13. Gestão de riscos
a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Sociedade monitora as previsões
de fluxo de caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e possibilitar maior
eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na redução
do custo de capital e estabelecer uma estrutura de capital que assegure a
continuidade dos seus negócios no longo prazo.
b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito
decorre de investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de crédito
fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes
e para manter o risco da Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco
de crédito de investimentos financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito
originada por aplicações financeiras, a Sociedade controla a diversificação
de sua carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez das
diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.
MEMBROS DA DIRETORIA E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Diretores
Michel Gutnik Steinberg - Diretor-Presidente
Alexandre Elgarten Rocha - Diretor
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Flavio Ferreira - Contador - CRC-RJ 085525/O-0
Cecília Fernandes Albuquerque - Gerente de Controladoria
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Apresentamos o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras
consolidadas, acompanhadas por parecer dos auditores independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
ATIVIDADES DA COMPANHIA: A Monteiro Aranha S.A. (“MASA” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital aberto com ações negociadas
na Bolsa de Valores de São Paulo (Brasil, Bolsa, Balcão – B3), tendo como
principal atividade a participação em outras sociedades.
CONTEXTO DE NEGÓCIOS EM 2021: No exercício social de 2021, a MASA
apresentou um lucro líquido consolidado de R$ 591 milhões, comparado com um
prejuízo de R$ 9 milhões no exercício social de 2020.O resultado maior em 2021
é explicado principalmente (i) pelo maior resultado de equivalência patrimonial
(R$ 176 milhões em 2021 vs. -R$ 123 milhões em 2020), devido aos maiores
resultados da coligada Klabin S.A. (R$ 172 milhões em 2021 vs. -R$ 166 milhões
em 2020), compensado parcialmente pelos menores resultados da coligada
Ultrapar Participações S.A. (R$ 6 milhões em 2021 vs. R$ 40 milhões em 2020)
e das demais coligadas e controladas em conjunto (-R$ 2 milhões em 2021 vs.
3 milhões em 2020); (ii) pelos maiores resultados de outras receitas/despesas
operacionais (R$ 367 milhões em 2021 vs. R$ 120 milhões em 2020), devido,
principalmente, aos maiores resultados com ajuste a valor justo de investimentos
e dividendos das investidas não avaliadas por equivalência patrimonial (R$ 343
milhões em 2021 vs. R$ 47 milhões em 2020), compensado parcialmente pelos
menores resultados na variação do percentual de participação em investidas
(R$ 0 milhões em 2021 vs. R$ 20 milhões em 2020), pelos menores resultados na alienação de participações (R$ 48 milhões em 2021 vs. R$ 51 milhões
em 2020) e pela baixa dos resultados abrangentes na perda da coligação de
Ultrapar Participações S.A. (-R$ 26 milhões); (iii) menores provisões de IRPJ
e CSLL diferidos devido aos resultados tributáveis diferidos dos fundos de
investimentos, da alienação de investimentos e estoques (-R$ 40 milhões em
2021 vs. -R$ 75 milhões em 2020) e (iv) pelo maior resultado financeiro líquido
(R$ 126 milhões em 2021 vs. R$ 96 milhões em 2020) devido, principalmente
aos maiores resultados dos fundos de investimento (R$ 139 milhões em 2021
vs. R$ 110 milhões em 2020), as menores provisões de PIS/COFINS (-R$ 2
milhões em 2021 vs. -R$ 11 milhões em 2020), a maior atualização monetária
do contas a receber pela alienação de investimentos (R$ 9 milhões em 2021
vs. R$ 4 milhões em 2020) e aos maiores rendimentos em renda fixa (R$ 8
milhões em 2021 vs. R$ 5 milhões em 2020), compensados parcialmente
pelos maiores encargos sobre debêntures (-R$ 16 milhões em 2021 vs. -R$ 6
milhões em 2020) e maiores encargos sobre empréstimos (-R$ 11 milhões em
2021 vs. -R$ 6 milhões em 2020). Em 2021, foram declarados R$ 540 milhões
de proventos sendo: (i) R$ 499 milhões em dividendos e (ii) R$ 41 milhões
em juros sobre capital próprio. Em 2021, a Companhia realizou sua segunda
emissão de debêntures, no valor de R$ 500.000, não conversíveis em ações e
em série única. As debêntures terão vencimento em 5 anos, com amortizações
semestrais em 5 parcelas de 2024 a 2026, e com remuneração correspondente
a taxa de CDI e acréscimo de taxa fixa de 1,35% ao ano, com pagamentos
semestrais entre 2022 e 2026, com prestação de garantia por meio da alienação
fiduciária de ações, sem covenants financeiros. Em 2021, a Companhia realizou
a portabilidade de parte de seus contratos de CCB, mantendo o montante de
R$ 200.000, com taxa de juros de CDI e acréscimo de taxa fixa entre 0,55%
a 1,50% ao ano, vencimentos ao longo de 2022, com prestação de garantia
por meio da alienação fiduciária de ações e outras aplicações financeiras, sem
covenants financeiros. Em 2021, em decorrência das alterações na composição
dos membros do conselho de administração da Ultrapar Participações S.A.
e da Companhia, a Companhia deixou de ter representação proveniente de
seu quadro de administradores ou prestadores de serviço na administração

da investida, e consequentemente, nos processos decisórios da Ultrapar Participações S.A., passando a não ter mais influência significativa, e portanto,
cessando sua relação de coligação mensurada por equivalência patrimonial,
passando o investimento em Ultrapar ser mensurado a valor justo. Em 2021, foi
realizada a redução de capital da Companhia, aprovada em assembleia geral
extraordinária, no valor de R$ 100.000, sem cancelamento de ações, facultado
aos acionistas a restituição por meio do recebimento de units de Klabin ou
recebimento em dinheiro. Transcorrido o prazo de manifestação pela opção de
restituição, acionistas titulares de 12.236.487 ações ordinárias de emissão da
Companhia, mantiveram o procedimento padrão, por meio da restituição em
units de Klabin e receberam 19.074.434 units, sem impacto em sua avaliação
de investimento com influência significativa, enquanto os titulares das demais
14.734 ações ordinárias optaram pela restituição em dinheiro. Em 2021, foram
realizadas também as reduções de capital da Monteiro Aranha Participações
Imobiliárias S.A., no valor de R$ 105.000, e da Novo Rio Empreendimento
Imobiliário S.A., no valor de R$ 64.800, aprovadas em assembleia geral extraordinária, sem cancelamento de ações.
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
Klabin S.A.: Com uma receita líquida de R$ 16,5 bilhões em 2021, a Klabin S.A.
apresentou crescimento de 38% sobre a receita líquida do ano anterior. O EBITDA ajustado somou R$ 6,9 bilhões, 40% acima dos R$ 4,9 bilhões verificados
em 2020. Em 2021, a Klabin S.A. investiu R$ 3,9 bilhões. Ao final de 2021, o
endividamento líquido era de R$ 20,9 bilhões, sendo 6% do endividamento bruto
com vencimento no curto prazo, e 74% (incluindo swaps) denominado em moeda
estrangeira. A relação dívida líquida/EBITDA, medida em reais, era de 3,0 vezes
ao final de 2021, inferior ao índice de 4,0 vezes apresentados ao final de 2020.
Em 2021, a Klabin S.A. teve um lucro líquido de R$ 2,0 bilhões, comparado ao
prejuízo de R$ 2,5 bilhões verificados em 2020. Em 2021, MASA reconheceu
em seu resultado uma receita de equivalência patrimonial de R$ 172 milhões e
recebeu R$ 18,7 milhões de dividendos e R$ 6,3 milhões de juros sobre capital
próprio de Klabin S.A. Ultrapar Participações S.A.: Ao final do exercício social
de 2021, a Companhia detinha de forma direta e indireta através do FIA Bergen
4,1% do capital social na Ultrapar Participações S.A. (45.675.198 ações), sem
influência significativa, no valor de R$ 664 milhões, verificado através da cotação
da Ultrapar na B3 no final do exercício social. A Companhia e o FIA Bergen
receberam após a perda da relação de coligação, R$ 9 milhões de proventos
da Ultrapar em 2021. BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades
Agrícolas: Ao final do exercício social de 2021, a Companhia detinha de forma
indireta através do FIA Nordland 8,7% do capital social na BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (8.880.897 ações), sem influência
significativa, no valor de R$ 256 milhões verificado através da cotação da
BrasilAgro na B3 no final do exercício social. O FIA Nordland recebeu R$ 23
milhões de proventos da BrasilAgro em 2021. Investimentos Imobiliários: Em
2020, a controlada em conjunto Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
deu continuidade à comercialização do empreendimento denominado “Nobre
Norte Residencial”, um projeto residencial de 470 unidades, na Zona Norte do
Rio de Janeiro, localizado próximo ao “Norte Shopping”, no qual a Monteiro
Aranha Participações Imobiliárias S.A. detém 40% de participação em parceria
com a Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, que detém
60%. O empreendimento, lançado em 2014, foi concluído no último trimestre de
2017 e registra 99% de suas unidades vendidas até 31 de dezembro de 2021.
Em 2020, foi concluído o empreendimento denominado “Reserva do Conde”,
um residencial de 120 unidades, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no qual a
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. detém 25% de participação,
em parceria com a Concal Construtora Conde Caldas Ltda., com 25%, e

Minas Rio Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (empresa pertencente ao Grupo
Roma), que detém 50%. O empreendimento foi lançado em 2017 e obteve seu
habite-se em 2020, tendo 99% de suas unidades vendidas até 31 de dezembro
de 2021. Ao longo de 2021, a Companhia manteve sua participação em fundo
de investimentos em empreendimentos imobiliários (FII), dedicados à aquisição
de empreendimentos imobiliários voltados para o uso comercial, caracterizados
como Shopping Centers. Investimentos em Transmissão de Energia Elétrica:
Em 2021, dois fundos, o BTG Pactual Infraestrutura II Energia e BTG Pactual
Infraestrutura III Energia, dos quais era cotista o Alta Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (FIP Alta), fundo exclusivo gerido de forma discricionária pela Charles River Gestora de Recursos
Financeiros Ltda. e cujas cotas são detidas de forma indireta pela Companhia,
foram liquidados e encerrados após a realização da venda de seus ativos.
Com essa venda, os compromissos de investimento que o FIP Alta possuía
com esses fundos, que totalizavam R$ 15 milhões ao final do exercício de
2020, do quais R$ 5 milhões já haviam sido integralizados, foram encerrados,
não restando, assim, novas chamadas de capital destes fundos. Esses fatos
levaram o valor total comprometido pelo FIP Alta para R$ 10 milhões dos quais
R$ 7 milhões já foram integralizados. Investimentos em Geração Distribuída de Energia Elétrica: Em 2021, o FIP Alta realizou um compromisso de
aporte adicional de R$ 1 milhão no Perfin Ares 2 Fundo de Investimento em
Participações Infraestrutura (FIP Ares 2), totalizando um compromisso total de
R$ 42 milhões. No 4º trimestre de 2021, o FIP Ares 2 passou por uma reorganização e foi transformado em fundo de investimento em cotas de fundo de
ações, nomeadamente no Perfin Ares 2 Fundo de Investimento em Cotas de
Fundos de Investimento em Ações (FIC de FIA Ares 2). Até o final do exercício
de 2021, o FIP Alta havia integralizado R$ 25 milhões no FIC de FIA Ares 2.
Investimentos em Fibra Ótica: Em 2021, o FIP Alta, se comprometeu a realizar
aportes de até R$ 130.000, em Fundo de Investimento em Participação (FIP)
dedicado a investimentos em fibra ótica. Investimentos em Outras Participações: Em 2021, após o cumprimento das condições suspensivas, o FIP Alta,
adquiriu 2.731.801 ações ordinárias de emissão da Nortec Química S.A., por
R$ 41.755, representando 23% do capital da companhia, com mensuração a
valor justo, através de laudo de avaliação emitido por empresa especializada.
Em ato contínuo à aquisição, foram firmados também contratos de opção de
venda de até a totalidade da participação do FIP Alta na companhia, e opção
de compra de mais 2.375.479 ações ordinárias, avaliados a valor justo, através
de laudo de avaliação emitido por empresa especializada.
RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES: Em atendimento
à determinação da Instrução CVM nº 381/03, a Administração da Companhia
informa que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a
Companhia não contratou seus auditores independentes para trabalhos diversos
daqueles de auditoria externa. Em seu relacionamento com o auditor independente, buscou avaliar o conflito de interesses com trabalhos de não auditoria
com base no seguinte: o auditor não deve (a) auditar seu próprio trabalho,
(b) exercer funções gerenciais e (c) promover os interesses da Companhia. A
Ernst & Young Auditores Independentes S.S. iniciou seus serviços de auditoria
externa para a Companhia em 2017.
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA: A Administração de MASA, declara, nos
termos do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, datada de 7 de dezembro de
2009, que revimos, discutimos e concordamos (i) com o conteúdo e opinião
expressos no relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. e (ii)
com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2021.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
A Administração

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EM 31 DE DEZEMBRO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Controladora
2021
2020

Nota
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Dividendos e JCP a receber
Créditos com operações
financeiras
Alienação de investimentos
Alienação de estoques
Contas a receber
Estoque de imóveis a
comercializar
Tributos a recuperar
Outros
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo:
Aplicações financeiras
Alienação de investimentos
Alienação de estoques
Partes relacionadas
Estoque de imóveis a
comercializar
Ações preferenciais
resgatáveis
Tributos a recuperar
Outros
Investimentos em
controladas e coligadas
Outras participações
Propriedades para
investimentos
Outros investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Consolidado
2021
2020

5
6
7

223.018
535.315
2

197.286
439.747
17.788

225.382
535.603
7

199.646
439.747
20.657

8
9
9
–

14.252
7.201
–
123

–
–
–
63

14.252
12.086
62.733
474

–
18.062
22.176
1.147

11
12
–

–
9.820
284
790.015

–
16.165
29
671.078

–
10.246
284
861.067

1.264
16.982
29
719.710

6
9
9
10

457
–
–
67.560

485
6.602
–
23.801

457
–
–
1.664

485
11.117
66.000
374

11

–

–

10.930

10.930

10
12
–

–
9.267
791

–
–
1.445

–
9.267
791

2.409
–
1.446

14
14

289.190
964.242

775.050
134.251

274.288
964.242

670.196
134.251

15
–
16
–

23.129
23.051
23.129
23.051
183
183
183
183
10.457
10.318
10.474
10.333
33
29
33
29
1.365.309 975.215 1.295.458 930.804
2.155.324 1.646.293 2.156.525 1.650.514

Nota

Controladora
2021
2020

(Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Consolidado
2021
2020

Passivo circulante
Salários e encargos sociais
–
1.113
877
1.223
1.109
Impostos e taxas a recolher –
606
401
1.440
1.013
Empréstimos e
financiamentos
22.c 201.681 151.364 201.681 151.364
Debêntures
22.d
6.128
53
6.128
53
Dividendos e JCP a pagar 18.d
220
10.809
220
10.809
Fornecedores
–
279
133
413
474
Obrigações fundos exclusivos –
16.470
1.848
16.470
1.848
Obrigações com operações 8 e
financeiras
22.a
4.113
430
4.113
430
1.388
1.255
1.388
1.255
Arrendamentos a pagar
–
231.998 167.170 233.076 168.355
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos e
financiamentos
22.c
–
50.000
–
50.000
Debêntures
22.d 698.205 200.000 698.205 200.000
Partes relacionadas
10
–
31
–
31
Arrendamentos a pagar
–
9.447
8.814
9.447
8.814
Tributos diferidos
13.3 288.341 243.203 291.957 249.827
Provisão para perda em
investimentos
14
3.543
3.591
50
3
580
580
580
580
Outros
–
Total do passivo não circulante
1.000.116 506.219 1.000.239 509.255
Patrimônio líquido
Capital social
18.a 616.838 716.838 616.838 716.838
Reservas de lucros
18.c 347.071 295.644 347.071 295.644
Ajustes de avaliação
(40.699) (39.578) (40.699) (39.578)
patrimonial
923.210 972.904 923.210 972.904
Total do patrimônio líquido
Total do patrimônio líquido
–
– 923.210 972.904
consolidado
Total do passivo e
2.155.324 1.646.293 2.156.525 1.650.514
patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
Receitas operacionais
Resultado de equivalência
patrimonial
Outras receitas

Controladora
2021
2020

Consolidado
2021
2020

14 192.828 (109.490) 175.807 (123.168)
–
–
–
211 (1.809)
192.828 (109.490) 176.018 (124.977)

Receitas (despesas)
operacionais
Gerais e administrativas
Perda do valor realizável líquido
Despesas com vendas
Outras receitas, líquidas
Lucro operacional antes do
resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
Imposto de renda e
contribuição social

20 (31.287) (34.137) (34.217) (38.477)
11
–
–
– 13.940
–
–
–
(102)
(42)
19 356.656 109.750 366.962 119.821
518.197 (33.877) 508.661 (29.735)
21 516.405 675.585 525.570 679.818
21 (399.779) (581.049) (399.982) (583.712)
634.823
13

60.659 634.249

66.371

(43.440) (70.004) (42.866) (75.716)
591.383 (9.345) 591.383 (9.345)
591.383 (9.345) 591.383 (9.345)

Lucro líquido do exercício
Lucro líquido (prejuízo) por ação
básico e diluído em reais
18
48,27
8,17
48,27
8,21
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
591.383 (9.345) 591.383 (9.345)

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes:
Ajuste de avaliação patrimonial
(1.121) (12.683) (1.121) (12.683)
de investidas
Resultado abrangente total do exercício 590.262 (22.028) 590.262 (22.028)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Reversão de dividendos prescritos
Reversão de juros s/ capital próprio prescritos
Ajuste de avaliação patrimonial de investida
Custo atribuído ao ativo imobilizado
Prejuízo do exercício
Absorção do prejuízo do exercício
Dividendos
Juros s/ capital próprio
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Reversão de dividendos prescritos
Reversão de juros s/ capital próprio prescritos
Ajuste de avaliação patrimonial de investida
Redução de capital
Lucro do exercício
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva estatutária
Dividendos
Juros s/ capital próprio
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Capital social
Legal
716.838
87.745
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
716.838
87.745
–
–
–
–
–
–
(100.000)
–
–
–
–
29.570
–
–
–
–
–
–
616.838 117.315

Reservas de lucros
Investimentos Estatutária Ajuste de avaliação patrimonial
Lucros acumulados
Total
281.627
–
(18.306)
– 1.067.904
–
–
–
9
9
–
–
–
19
19
–
–
(12.683)
–
(12.683)
–
–
(8.589)
8.589
–
–
–
–
(9.345)
(9.345)
(728)
–
–
728
–
(22.000)
–
–
–
(22.000)
(51.000)
–
–
–
(51.000)
207.899
–
(39.578)
–
972.904
–
–
–
31
31
–
–
–
13
13
–
–
(1.121)
–
(1.121)
–
–
–
– (100.000)
–
–
–
591.383
591.383
–
–
–
(29.570)
–
–
229.756
–
(229.756)
–
(166.899)
–
–
(332.101) (499.000)
(41.000)
–
–
–
(41.000)
–
229.756
(40.699)
–
923.210
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Participação de não controladores
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Total
1.067.904
9
19
(12.683)
–
(9.345)
–
(22.000)
(51.000)
972.904
31
13
(1.121)
(100.000)
591.383
–
–
(499.000)
(41.000)
923.210

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Receita operacional líquida
Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda (recuperação) de valores ativos
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Receitas de aluguéis
Outras líquidas
Valor adicionado total a distribuir

Controladora
2021
2020
–
–
–
(9.252)
–
(9.252)
(9.252)
(837)
(10.089)
192.828
516.405
2.174
354.482
1.065.889
1.055.800

–
(12.457)
–
(12.457)
(12.457)
(815)
(13.272)

Consolidado
2021
2020
1.025
112.183
(1.345)
(9.822)
–
(11.167)
(10.142)
(840)
(10.982)

(109.490)
175.807
675.585
525.570
2.290
2.174
107.460
364.771
675.845 1.068.322
662.573 1.057.340

Distribuição do valor adicionado
Pessoal:
Remuneração direta
(110.595)
Benefícios
FGTS
(14.005)
13.940
Impostos, taxas e contribuições:
(110.660)
Federais
1.523
Estaduais
Municipais
(818)
705
Remuneração de capitais de terceiros:
Despesas com aluguéis e condomínios
(123.168) Despesas financeiras
Outras despesas
679.818
2.343
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos e propostos
117.469
Lucros retidos e prejuízos do exercício
676.462
677.167 Valor adicionado distribuído

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

www.monteiroaranha.com.br

Controladora
2021
2020

Consolidado
2021
2020

13.412
3.241
406
17.059

12.980
3.617
592
17.189

14.363
3.774
472
18.609

14.330
4.042
695
19.067

47.134
27
123
47.284

72.881
30
218
73.129

46.884
33
130
47.047

81.314
78
713
82.105

551
319
581.049
399.982
–
–
581.600
400.301
–
332.101
(9.345)
259.282
(9.345)
591.383
662.573 1.057.340

1.628
583.712
–
585.340
–
(9.345)
(9.345)
677.167

295
399.779
–
400.074
332.101
259.282
591.383
1.055.800
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)
Controladora
2021
2020

Consolidado
2021
2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
591.383
(9.345)
591.383
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício:
837
941
840
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
(192.828)
109.490
(175.807)
Tributos diferidos
45.138
80.331
42.130
Resultado de renda fixa
(1.433)
(1.387)
(1.433)
Resultado de renda variável
(139.204) (230.861) (139.204)
Avaliação de propriedade para investimento
(78)
1.814
(78)
Resultado da alienação de investimentos
(48.038)
(42.391)
(48.038)
Variação do percentual de participação
268
(19.576)
268
Ajuste a valor justo de outros investimentos
(300.922)
(34.619) (310.722)
Receita de dividendos de outros investimentos
(32.414)
–
(32.414)
Valor realizável líquido de estoque
–
–
–
Juros sobre empréstimos
11.425
8.708
11.425
Variação cambial de empréstimos estrangeiros
–
1.275
–
Encargos sobre debêntures
16.322
–
16.322
Atualização de contas a receber
(599)
(629)
(8.703)
Ganho por compra vantajosa
–
–
–
Ajuste de reclassificação de ativo
26.711
–
26.711
Outros
–
–
(62)
Variações nos ativos e passivos:
Tributos a recuperar
(2.797)
7.993
(2.407)
Contas a receber
(60)
112
673
Obrigações com operações financeiras
(10.569)
(93.101)
(10.569)
Imóveis a comercializar
–
–
1.264
Mútuo com partes relacionadas
23.800
(23.801)
–
Outros créditos
398
996
398
Outras obrigações
8.059
(4.778)
7.952
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(4.601) (248.828)
(30.071)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
45.097
188.774
44.809
Títulos e valores mobiliários
Imobilizado e intangível
(59)
217
(63)
Venda de investimento
58.729
48.308
109.968
Adições em investimento
(114.593)
(15.255) (114.593)
Redução de capital em investidas
41.500
–
1.150
Dividendos e juros s/ capital próprio
77.538
35.971
86.197
Propriedade para investimento
–
15.367
–
Adiantamento para futuro aumento de capital
(4.060)
–
(251)
Resgate de ações preferenciais
–
–
2.409
Outros
–
21
–
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
104.152
273.403
129.626
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
(498.939)
(21.924) (498.939)
Dividendos pagos
Juros sobre capital próprio
(51.606)
(48.014)
(51.606)
Ingresso (liquidação) de empréstimo
(11.108)
90.529
(11.108)
Ingresso (liquidação) de debêntures
487.958
(6.626)
487.958
Redução de capital
(124)
–
(124)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(73.819)
13.965
(73.819)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
25.732
38.540
25.736
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
197.286
158.746
199.646
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
223.018
197.286
225.382
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa
25.732
38.540
25.736
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

(9.345)
941
123.167
86.956
(1.387)
(230.870)
1.814
(50.881)
(19.576)
(34.618)
–
(16.407)
5.045
1.275
6.235
(4.379)
(1.517)
–
(132)
8.107
2.142
(93.101)
21.587
–
1.980
(4.281)
(207.245)
202.440
216
56.349
(16.807)
210
32.782
15.367
–
–
–
290.557
(21.924)
(48.014)
34.133
(6.626)
–
(42.431)
40.881
158.765
199.646
40.881

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Monteiro Aranha S.A. ("Companhia" ou "Controladora") é uma sociedade anônima
de capital aberto com ações negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), com sede na Avenida Afrânio de
Melo Franco, 290, Sala 101 - Parte, Leblon, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil, que tem
como atividade principal a participação societária em outras sociedades. As atividades operacionais das empresas
controladas, coligadas e controladas em conjunto da Companhia estão descritas na nota explicativa 14. A emissão
dessas demonstrações financeiras consolidadas foi autorizada pelo Conselho de Administração em 29 de março de
2022. 1.1. Efeitos da pandemia da COVID-19: Em dezembro de 2019, um novo agente denominado como novo
Corona vírus “Covid-19”, foi relatado na China. Com o crescimento exponencial dos casos de contaminação pelo Covid-19 em diversos países no mundo, a Organização Mundial de Saúde classificou o Covid-19, como uma pandemia
e uma emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional. Desde então a Companhia vem adotando e divulgando internamente todas as medidas preventivas e recomendações emitidas pelos órgãos internacionais de saúde
e Ministério da Saúde, de maneira a proteger a saúde e integridade de seus funcionários e demais colaboradores.
A Companhia instituiu parcialmente a rotina de trabalho remoto, ainda no primeiro trimestre de 2020, sem impactos
relevantes em suas atividades operacionais, uma vez que já possuía a infraestrutura e tecnologia necessárias, que foi
simplesmente ampliada, revisada e ajustada de modo a preservar suas atividades com segurança. Não foram observados efeitos significativos nas operações da Companhia e suas controladas no exercício de 2021. 2. RESUMO DAS
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: 2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários
("CVM") e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"), em consonância com as normas
internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB"), aplicáveis
também às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, de forma condizente com as normas expedidas pela CVM.
As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, exceto pelas
propriedades para investimento, alguns investimentos em participação societária e pelos ativos e passivos financeiros
mensurados a valor justo. Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações procedentes da Orientação Técnica
OCPC 07, na preparação das suas demonstrações financeiras. Desta forma, as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração. A elaboração
das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por
parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis adotadas, conforme descritas na nota explicativa 2.3. (i) Demonstrações financeiras individuais: As demonstrações financeiras individuais da Controladora
incluem a carteira do seu fundo exclusivo Bergen Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no
Exterior (“FIA Bergen”), contemplando também o Narvik Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento
no Exterior (“FIA Narvik”), Alta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (“FIP
Alta”) e Nordland Fundo de Investimento de Ações BDR Nível I Investimento no exterior (“FIA Nordland”), todos fundos
exclusivos do FIA Bergen. Quando necessário, as demonstrações financeiras dos fundos exclusivos são ajustadas para
adequar suas práticas contábeis àquelas estabelecidas pela Companhia.
Fundos exclusivos: Estrutura dos fundos exclusivos no encerramento do exercício:
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS
SEGMENTO
BERGEN
NARVIK
ALTA
NORDLAND
Gestão
CHARLES RIVER
SAFRA
CHARLES RIVER
CHARLES RIVER
Administração
BTG PACTUAL
BTG PACTUAL
BTG PACTUAL
BTG PACTUAL
Custódia
BTG PACTUAL
BTG PACTUAL
BTG PACTUAL
BTG PACTUAL
Balanço patrimonial: O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais dos fundos exclusivos:
BERGEN
NARVIK
ALTA
NORDLAND
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Circulante
731.227
370.480
167.303
165.180
68.787
72.606
117.200
46.597
Não circulante
408.981
324.683
–
–
44.444
–
255.681
134.251
Total do Ativo
1.140.208
695.163
167.303
165.180
113.231
72.606
372.881
180.848
Passivo
Circulante
4.930
1.209
2.573
54
12.492
51
586
963
Não circulante
–
–
–
–
–
–
–
–
Total do Passivo
4.930
1.209
2.573
54
12.492
51
586
963
Patrimônio líquido 1.135.278
693.954
164.730
165.126
100.739
72.555
372.295
179.885
Demonstração do
resultado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Resultado do
exercício
139.255
131.897
55.604
58.004
77.014
(665)
68.205
22.210
(ii) Demonstrações financeiras consolidadas: A Companhia consolida todas as sociedades sobre as quais detém o
controle, ou seja, quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem
capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As datas das demonstrações financeiras das empresas
consolidadas são coincidentes com as da Controladora. As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração
das demonstrações financeiras consolidadas: (a) Controladas: Controladas são todas as sociedades das quais a
Companhia detém o controle. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas operacionais e financeiras de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. As empresas controladas e suas respectivas participações estão detalhadas na nota explicativa 14. As controladas são consolidadas a partir da data em
que o controle é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia
deixa de ter o controle sobre a sociedade correspondente. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as
demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas. Quando necessário, as demonstrações financeiras
das controladas são ajustadas para adequar suas práticas contábeis àquelas estabelecidas pela Companhia. Todas as
transações, saldos, receitas e despesas entre as empresas são eliminados integralmente nas demonstrações financeiras consolidadas. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre a Controladora e suas controladas
são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências de
uma perda (impairment) do ativo transferido. (b) Transações com participações de não controladores: A Companhia
trata as operações de aquisição ou venda de participação em uma controlada com não controladores como transações
entre a Companhia e seus próprios sócios. A diferença entre o valor negociado e o valor da participação dos não controladores é reconhecida diretamente no Patrimônio Líquido atribuível aos sócios da Controladora, e não ao resultado
do exercício. (c) Perda de controle em controladas: Quando a Companhia deixa de ter o controle, o valor remanescente de sua participação na sociedade é remensurado a valor justo no reconhecimento inicial do ativo, com a transferência de valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes para o resultado do exercício, ou
reconhecido como custo no reconhecimento inicial do investimento em coligadas ou controladas em conjunto, dependendo da manutenção de sua influência na investida. (d) Coligadas e controladas em conjunto: Coligadas são todas
as sociedades sobre as quais a Companhia detém influência significativa, mas não o controle, geralmente por meio de
uma participação societária de 20% a 50% com direito de voto ou, ainda, se ficar caracterizado que há influência significativa, independentemente do percentual de participação. A investida Klabin S.A. é considerada como coligada,
tendo em vista a representação de conselheiros, que são administradores ou prestadores de serviço da Companhia no
conselho de administração de Klabin, configurando desta forma em influência significativa sobre as operações da investida. Em abril de 2021, a investida Ultrapar Participações S.A., anteriormente considerada como coligada, passou
a ser avaliada a valor justo, em virtude da ausência de administradores ou prestadores de serviço da Companhia no
conselho de administração de Ultrapar, resultando na perda de influência significativa da Companhia na investida (nota
explicativa 14). Controladas em conjunto são todas as sociedades sobre as quais a Companhia possui o controle
compartilhado do negócio, contratualmente convencionado, onde as decisões sobre as atividades relevantes exigem
o consentimento das partes que compartilham o controle. Os investimentos em coligadas e controladas em conjunto
são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo
(nota explicativa 14). A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos e nas reservas de suas coligadas e controladas em conjunto é reconhecida na demonstração do resultado e nas reservas da Companhia respectivamente.
Quando a participação da Companhia nas perdas de uma coligada ou controlada em conjunto for igual ou superior ao
valor contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia não reconhece perdas adicionais,
a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da coligada ou controlada em conjunto. Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e suas coligadas e controladas em conjunto são eliminados na proporção da participação da Companhia nessas sociedades. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas
contábeis das coligadas e controladas em conjunto são alteradas, quando necessário, para assegurar consistência
com as políticas adotadas pela Companhia. Se a participação societária na coligada ou controlada em conjunto for
reduzida, mas for mantida influência significativa ou o controle compartilhado, parte do saldo de outros resultados

abrangentes será reclassificada para o resultado, na proporção desta redução. Os ganhos e perdas de diluição ocorridos em participações em coligadas ou controladas em conjunto são reconhecidos na variação do percentual de participação na demonstração do resultado (nota explicativa 19). (e) Combinação de negócios: Combinações de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de uma aquisição é mensurado pela soma da
contraprestação transferida, avaliada com base no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação
de não controladores na adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de
não controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na sua participação nos ativos líquidos identificados na
adquirida. Custos diretamente atribuíveis à aquisição devem ser contabilizados como despesa quando incorridos. Ao
adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o objetivo de classificá-los e
alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de
aquisição, o que inclui a segregação, por parte da adquirida, de derivativos embutidos existentes em contratos hospedeiros na adquirida. Se a combinação de negócios for realizada em estágios, o valor justo na data de aquisição da
participação societária previamente detida no capital é reavaliado a valor justo na data de aquisição, sendo os impactos reconhecidos na demonstração do resultado. Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a diferença é reconhecida como ganho na demonstração do resultado e adicionalmente é reconhecido
um passivo de imposto de renda e contribuição social diferido. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: As
demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Companhia e de suas controladas, coligadas e controladas em conjunto. 2.3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas:
Na elaboração das demonstrações financeiras, para a contabilização de certos ativos, passivos e outras transações,
e registro de receitas e despesas dos exercícios, foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis
envolvendo experiência de eventos passados e previsão de eventos futuros, além do auxílio de especialistas, quando
aplicável. As demonstrações financeiras incluem estimativas, tais como: provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas,
avaliação do valor justo de certos instrumentos financeiros, avaliação de perda para valor realizável líquido de estoques
e valor justo de propriedade para investimento. Os resultados reais dos saldos constituídos com a utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua efetiva realização, podem ser divergentes, podendo a
Companhia estar exposta a perdas materiais. As estimativas e premissas são revistas anualmente, ou sempre que
houver uma indicação para a necessidade de sua revisão, e as revisões com relação às estimativas contábeis são
reconhecidas no período em que elas são revisadas ou em quaisquer períodos afetados. 2.4. Apresentação das demonstrações por segmento: Para fins de divulgações dessas demonstrações financeiras, a Administração da Companhia esclarece que a participação em outras sociedades é o seu único segmento operacional atual. Desta forma,
considerando que as receitas operacionais da Companhia são, majoritariamente, de equivalência patrimonial e outras
receitas relacionadas ao investimento em participações diretas ou indiretas em outras sociedades, a Administração
entende que não há informação por segmento a ser apresentada. 2.5. Novos pronunciamentos contábeis: A Companhia julgou que as revisões das normas e interpretações que passaram a vigorar em 2021, não apresentaram impactos em suas demonstrações financeiras. 2.6. Ativos financeiros: 2.6.1. Classificação: A Companhia classifica
seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob três categorias de mensuração subsequente: ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado. A classificação
é baseada no modelo de negócios da Companhia para a gestão dos ativos financeiros e nas características de fluxo
de caixa contratual destes mesmos ativos. (a) Ativos financeiros ao custo amortizado: Os ativos financeiros ao
custo amortizado são ativos financeiros mantidos para o recebimento de seus fluxos de caixa contratuais que constituam, exclusivamente no pagamento de principal e juros. (b) Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes: Os ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes são ativos
financeiros mantidos tanto para o recebimento de seus fluxos de caixa contratuais que constituam, exclusivamente, o
pagamento de principal e juros, quanto pela venda desses mesmos ativos. Além disso, no reconhecimento inicial a
Companhia pode efetuar a escolha irrevogável de apresentar as alterações de alguns instrumentos patrimoniais através
do valor justo por meio de outros resultados abrangentes. (c) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um
ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para venda no curto prazo. Os derivativos também são classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado. 2.6.2 Reconhecimento e
mensuração: As compras e as vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação. Os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado são inicialmente reconhecidos pelo valor justo,
acrescidos dos custos da transação. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são inicialmente reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros
são desreconhecidos quando os direitos de receber os seus respectivos fluxos de caixa vencerem ou forem transferidos
para terceiros, e neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, os riscos e os benefícios de propriedade desses ativos financeiros. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo são contabilizados
pelo valor justo. Os ativos financeiros ao custo amortizado são contabilizados pelo custo amortizado, usando a taxa
efetiva de juros do contrato. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "receitas ou
despesas financeiras " no exercício em que ocorrerem. Os ganhos ou perdas dos ativos financeiros denominados em
moeda estrangeira e classificados como mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes são
divididas entre as diferenças de conversão resultantes das variações no custo amortizado do título e outras variações
no valor contábil do título. As variações cambiais de títulos monetários são reconhecidas no resultado. As variações
cambiais de títulos não monetários são reconhecidas no patrimônio. As variações no valor justo de títulos monetários
e não monetários classificados como mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes são reconhecidas no patrimônio. Quando os ativos financeiros classificados como mensurados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes são vendidos, transferidos à terceiros ou sofrem perda (impairment), os ajustes acumulados
do valor justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na demonstração do resultado como "receitas ou despesas
financeiras". Os juros sobre ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes,
calculados pelo método da taxa efetiva de juros, são reconhecidos na demonstração do resultado como parte de "receitas financeiras". Os proventos de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado e de instrumentos de patrimônio líquido disponíveis para venda são reconhecidos na demonstração do resultado como parte de
"outras receitas" quando é estabelecido o direito da Companhia de receber tais proventos. O valor justo dos instrumentos financeiros com cotação em bolsa ou mercados organizados é baseado nas cotações de fechamento divulgadas.
Na ausência de um mercado organizado de onde o preço de um ativo financeiro pode ser observado, a Companhia
estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, análise de fluxos de
caixa descontados e modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo
mercado e contam com o mínimo possível de informações geradas pela Administração da Companhia. 2.6.3. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado
no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de realizá-los
em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.6.4. Impairment de ativos financeiros: A Companhia avalia sempre que necessário, ou pelo menos na data de encerramento de cada balanço, se há
evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros estão com seu valor deteriorado. Um ativo
ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros esperados do
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. As perdas esperadas são
baseadas na variação do risco de crédito do ativo e são reconhecidas em duas etapas. Quando não houver aumento
significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas esperadas são provisionadas para eventos
de inadimplência possíveis nos próximos 12 (doze) meses. Quando houver um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária a constituição de uma provisão para perdas esperadas durante a vida
remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplência. Os critérios que a Companhia usa
para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira relevante do
emissor ou devedor; (ii) quebra de contrato, como por exemplo a inadimplência ou mora no pagamento de juros ou
principal; (iii) estender à contraparte de um ativo financeiro, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade
financeira deste, uma concessão que um credor normalmente não consideraria; (iv) considerar provável que a contraparte de um ativo financeiro declare falência ou reorganização financeira; (v) o desaparecimento de um mercado ativo
para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras da contraparte. O montante da perda por impairment é
mensurada como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados
(excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros efetiva original dos
ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor da perda é reconhecido na demonstração do resultado.
Se um ativo financeiro tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por impairment é a
atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia pode
mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável. Se,
em um período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir ou for revertida totalmente e a sua reversão
puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito da contraparte de um ativo), a reversão dessa perda, reconhecida anteriormente, será
reconhecida na demonstração do resultado. Esta provisão para perda por impairment pode ser reconhecida para
qualquer instrumento financeiro que não seja mensurado pelo valor justo por meio do resultado. 2.6.5. Desreconhecimento: Um ativo financeiro é desreconhecido quando: (i) Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou
(ii) A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a terceiros nos termos de um contrato de repasse,
transferindo substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou a Companhia não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quando a Companhia transfere
seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra um acordo de repasse, avalia se, e em que medida,
reteve os riscos e benefícios da propriedade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e
benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, a Companhia continua a reconhecer um ativo transferido na
medida de seu envolvimento continuado. Nesse caso, também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e
o passivo associado são mensurados em uma base que reflita os direitos e as obrigações retidas pela Companhia. O
envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo menor valor entre o valor
do ativo e o valor máximo da contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada a restituir. 2.7. Passivos financeiros: 2.7.1. Reconhecimento inicial e mensuração: Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, ao custo amortizado, ou como derivativos
designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros
são mensurados inicialmente ao seu valor justo, e no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio
do resultado, são considerados os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos, financiamentos e debêntures. 2.7.2. Mensuração subsequente: A mensuração de passivos financeiros depende de sua
classificação, conforme descrito abaixo: (a) Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Passivos
financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados como
mantidos para negociação se forem incorridos para fins de recompra no curto prazo. Esta categoria também inclui
instrumentos financeiros derivativos contratado pela Companhia que não são designados como instrumentos de hedge
nas relações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos separados também são classificados como
mantidos para negociação a menos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. Ganhos ou perdas
em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. Os passivos financeiros designados
no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e
somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Companhia não designou nenhum passivo financeiro ao valor
justo por meio do resultado, exceto pelos derivativos. (b) Passivos financeiros ao custo amortizado: Esta é a categoria mais relevante para a Companhia. Após o reconhecimento inicial, as obrigações contraídas estão sujeitas a juros
que são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos
e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização
da taxa de juros efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da
taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do resultado. 2.7.3. Desreconhecimento:
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sobre o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro
do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. 2.8. Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos
pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao
seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultante depende do fato do derivativo ser designado
ou não como um instrumento de hedge nos casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo
este o caso, o método a ser adotado depende da natureza do item que está sendo protegido por hedge. Na hipótese
da adoção de contabilidade de hedge (hedge accounting), os derivativos seriam designados como: a) hedge do valor
justo de ativos ou passivos reconhecidos ou de um compromisso firme (hedge de valor justo); b) hedge de um risco
específico associado a um ativo ou passivo reconhecido ou uma operação prevista altamente provável (hedge de fluxo
de caixa); ou c) hedge de um investimento líquido em uma operação no exterior (hedge de investimento líquido). Para
os instrumentos derivativos que não se qualificam para a contabilização de hedge, ou opta-se pela sua não adoção,
as variações no valor justo desses instrumentos são reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado em
"resultado financeiro". Até o exercício social de 2021, a Companhia não adotou a contabilidade de hedge (hedge
accounting) para nenhum de seus instrumentos financeiros de proteção. 2.9. Caixa e equivalente de caixa Caixa e
equivalente de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com
vencimentos originais de até três meses, e com baixo risco de mudança de valor. 2.10. Estoque de imóveis a comercializar: Estoque de imóveis a comercializar é demonstrado ao custo de aquisição dos terrenos acrescidos dos custos
incorridos de construção e outros custos relacionados aos projetos em construção e concluídos, cujas unidades ainda
não foram vendidas (nota explicativa 11). O custo de terrenos mantidos para desenvolvimento inclui o preço de compra, bem como os custos incorridos para aquisição e o desenvolvimento do terreno que não supera o valor realizável
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líquido. O custo de construção compreende: o terreno, materiais, mão de obra contratada e outros custos de construção
relacionados, incluindo o custo financeiro do capital aplicado (encargos financeiros de contas a pagar por aquisição de
terrenos, operações de crédito imobiliário incorridos durante o período de construção, os quais são capitalizados na
rubrica de “Estoque de imóveis a comercializar” e levados ao resultado na proporção dos custos incorridos na rubrica
“Custo de bens e/ou serviços vendidos”). O custo de construção também não pode superar o valor realizável líquido.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido dos custos estimados
para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para concretizar a venda. 2.11. Propriedades para investimentos: São propriedades mantidas para obter renda com aluguéis e/ou valorização do capital. As propriedades para
investimento são mensuradas inicialmente ao custo, incluindo os custos da transação. Após o reconhecimento inicial,
as propriedades para investimento são mensuradas ao valor justo. Os ganhos e as perdas resultantes de mudanças
no valor justo de uma propriedade para investimento são reconhecidos no resultado do exercício no qual as mudanças
ocorreram e são classificadas em “outras receitas (despesas) líquidas”. As propriedades para investimento são baixadas após a alienação ou quando estas são permanentemente retiradas de uso e não há benefícios econômicos futuros
resultantes da alienação. Qualquer ganho ou perda resultante da baixa da propriedade para investimento (calculado
como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo) é reconhecido no resultado do
exercício em que a propriedade para investimento é baixada. A metodologia de avaliação das propriedades para investimento encontra-se na nota explicativa 15. 2.12. Imobilizado: Os ativos imobilizados da Companhia e de suas controladas estão mensurados ao valor de custo histórico menos depreciação acumulada. Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação
desses ativos inicia-se quando estes estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados, classificados nas mesmas categorias. A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na
avaliação da vida útil estimada de cada ativo, com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros,
exceto para terrenos, os quais não são depreciados. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada se necessário. As vidas úteis dos ativos imobilizados da Companhia e de suas controladas estão demonstradas na nota explicativa 15. 2.13. Provisões: As provisões são reconhecidas para obrigações correntes (legal ou
presumida) resultantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos desembolsos que se espera serem necessários para liquidar as obrigações. Os valores reconhecidos como provisões são as melhores estimativas para a liquidação das obrigações no encerramento de cada balanço, considerando-se os riscos e as incertezas relativos àquelas
obrigações. Os riscos tributários, cíveis e trabalhistas são avaliados com base na opinião dos assessores jurídicos e
da Administração. Quando essas avaliações pressupõem chances de perda prováveis são constituídas então as devidas provisões. Quando a avaliação pressupõe chances de perda possíveis, os riscos contingenciais são divulgados
em nota explicativa, mas não provisionados contabilmente. Ativos contingentes são apenas registrados contabilmente
quando sua realização é praticamente certa e quando independe de qualquer ação ou omissão de terceiros (nota
explicativa 17). 2.14. Direito de uso e obrigações com arrendamentos: A Companhia avalia a existência de arrendamento mercantil para todos os seus contratos, reconhecendo o passivo de pagamentos futuros e o direito de uso do
ativo arrendado, exceto para determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os passivos de arrendamento são mensurados pelo valor presente do fluxo de pagamentos futuros do prazo dos contratos, considera o
exercício de opções de renovações, rescisões e compras, descontados à taxa incremental sobre empréstimo do arrendatário, sujeito a remensurações por modificações de prazo, valor ou avaliação do exercício de opções. Após o reconhecimento inicial, o valor do passivo de arrendamento é aumentado pelo acréscimo de juros e reduzido pelos pagamentos de arrendamento efetuados. Os ativos de direito de uso do arrendamento são mensurados pelo passivo de
arrendamento inicial, ajustados por gastos iniciais incorridos e incentivos recebidos. Os ativos de direito de uso são
depreciados linearmente pelo menor período entre o prazo do arrendamento e vida útil estimada dos ativos, e estão
sujeitos a redução do valor recuperável. 2.15. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: As
despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os tributos correntes e diferidos.
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido
na data das demonstrações financeiras. O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos
somente na proporção da probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças
temporárias possam ser usadas. Os tributos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto
na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, os tributos também são reconhecidos no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
Os encargos de imposto de renda e da contribuição social corrente e diferido são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades da Companhia atuam e geram lucro tributável. A Administração avalia periodicamente as posições assumidas pela Companhia
nas apurações de tributos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem
a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 2.16. Benefícios a empregados e plano de previdência privada: A Companhia concede aos seus
empregados benefícios que envolvem seguro de vida, assistência médica, previdência privada na modalidade de
contribuição definida e outros benefícios, os quais respeitam o regime de competência em sua contabilização. 2.17. Reconhecimento de receita: (a) Receita de equivalência patrimonial: As receitas apuradas pelas empresas controladas e coligadas são reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial. (b) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros.
(c) Receita da atividade imobiliária: As receitas da atividade imobiliária são reconhecidas com base no estágio de
execução do empreendimento, confrontados com os respectivos custos, à medida que os estágios da execução do
trabalho são alcançados. 2.18. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio: A distribuição de dividendos
e juros sobre capital próprio (JCP) para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base em seu estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme determina o estatuto. O JCP declarado é reconhecido no resultado do exercício e, para fins de
apresentação das demonstrações financeiras, é reclassificado para o patrimônio líquido como dividendos. O benefício
fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado. 2.19. Transações com partes relacionadas: Os saldos e as transações entre a Companhia e suas controladas (suas partes relacionadas) foram eliminados na consolidação. Os saldos e as transações entre a Companhia, suas coligadas, controladas em conjunto e suas
outras partes relacionadas estão apresentados na nota explicativa 10. 2.20. Lucro líquido por ação (básico e diluído): A Companhia apura o saldo de lucro líquido por ação do exercício com base na atribuição do resultado do exercício a cada classe de ações emitidas pela Companhia, ponderando as quantidades de cada classe de ações emitidas
em circulação durante o exercício, conforme pronunciamento técnico CPC 41. 2.21. Demonstração do valor adicionado (“DVA”): A DVA tem por finalidade evidenciar a riqueza (ou o consumo) da Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte das demonstrações financeiras, e como informação suplementar, pois não é uma demonstração prevista nem obrigatória
conforme as IFRSs. 3. HIERARQUIA DO VALOR JUSTO: A Companhia adota a mensuração a valor justo de parte
de seus ativos e passivos. O valor justo é mensurado a valor de mercado com base na premissa que os participantes
do mercado possam mensurar o valor de mercado de um ativo ou passivo. Para aumentar a coerência e a comparabilidade, a hierarquia do valor justo prioriza as premissas utilizadas na medição em três grandes níveis: Nível 1. Mercado Ativo: Preços de mercado cotados e não ajustados, em mercados ativos, para ativos ou passivos idênticos; Nível
2. Sem Mercado Ativo: Técnicas de avaliação para as quais as informações para mensuração do valor justo do ativo
ou passivo são observáveis direta ou indiretamente por participantes do mercado apesar de não possuírem mercado
ativo; Nível 3. Sem Mercado Ativo: Técnicas de avaliação para as quais as informações para mensuração do valor
justo do ativo ou passivo não estejam disponíveis.Os quadros abaixo apresentam os saldos de ativos e passivos financeiros da Companhia mensurados a valor justo:
Controladora
Consolidado
31/12/2021
31/12/2021
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Ativos:
–
229.189
–
–
231.446
–
CDBs
Letras de Arrendamento Mercantil
–
2.405
–
–
2.405
–
Ações
162.835
–
–
162.835
–
–
Fundos de renda fixa
90.583
–
–
90.871
–
–
Títulos públicos
18.986
–
–
18.986
–
–
FIA
146.729
–
–
146.729
–
–
FICs de FIM
37.656
–
–
37.656
–
–
FIPs
54.422
–
–
54.422
–
–
FII
14.814
–
–
14.814
–
–
Opção de ações
–
14.252
–
–
14.252
–
Investimentos (1)
919.798
44.444
–
919.798
44.444
–
Propriedades para investimento
–
23.129
–
–
23.129
–
1.445.823
313.419
– 1.446.111
315.676
–
(1)
Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 14).
Controladora
Consolidado
31/12/2021
31/12/2021
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Passivos:
(4.113)
–
–
(4.113)
–
–
Dólar futuro
(4.113)
–
–
(4.113)
–
–
Controladora
31/12/2020
Nível 1
Nível 2
Ativos:
CDBs
Debêntures (compromissada)
Ações
Fundos de renda fixa
Títulos públicos
FIA
FICs de FIM
FIPs
FII
Investimentos (1)
Propriedades para investimento

Nível 3

Consolidado
31/12/2020
Nível 1
Nível 2

–
189.485
–
–
191.523
–
10.501
–
–
10.501
163.265
–
–
163.265
–
55.872
–
–
55.872
–
32.097
–
–
32.097
–
55.027
–
–
55.027
–
31.949
–
–
31.949
–
72.584
–
–
72.584
–
19.798
–
–
19.798
–
134.251
–
–
134.251
–
–
23.051
–
–
23.051
564.843
223.037
–
564.843
225.075
(1)
Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 14).
Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2020
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 1
Nível 2
Passivos:
(430)
–
–
(430)
–
Dólar futuro
(430)
–
–
(430)
–

Nível 3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nível 3
–
–

4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR CATEGORIA: Os quadros abaixo apresentam os principais instrumentos
financeiros classificados de acordo com as práticas contábeis adotadas pela Companhia:
Controladora
31/12/2021
31/12/2020
Ativos ao valor
Custo
Ativos ao valor
Custo
justo por meio amortijusto por meio
amortiTotal
Total
do resultado
zado
do resultado
zado
Ativos:
222.586
432
223.018
196.856
430 197.286
Caixas e equivalente de caixa
Aplicações financeiras
535.033
739
535.772
433.722
6.510 440.232
Contas a receber
–
123
123
–
63
63
Dividendos a receber
–
2
2
–
17.788
17.788
Operações financeiras
14.252
–
14.252
–
–
–
Alienação de investimentos
–
7.201
7.201
–
6.602
6.602
(1)
Investimentos
964.242
–
964.242
134.251
– 134.251
1.736.113
8.497 1.744.610
764.829
31.393 796.222
(1)
Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 14).
Controladora
31/12/2021
31/12/2020
Passivos ao
Custo
Passivos ao
Custo
valor justo por amortivalor justo por
amortiTotal meio do resultado
Total
meio do resultado
zado
zado
Passivos:
–
(279)
(279)
–
(133)
(133)
Fornecedores
Dividendos e JCP a pagar
–
(220)
(220)
– (10.809) (10.809)
Operações financeiras
(4.113)
–
(4.113)
(430)
–
(430)
Empréstimos e financiamentos
– (201.681) (201.681)
– (201.364) (201.364)
Debêntures
– (704.333) (704.333)
– (200.053) (200.053)
(4.113) (906.513) (910.626)
(430) (412.359) (412.789)
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Consolidado
31/12/2021
Ativos ao valor
Custo
justo por meio
amortido resultado
zado

Total

31/12/2020
Ativos ao valor
Custo
justo por meio
amortido resultado
zado

Total

Ativos:
Caixas e equivalente de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Dividendos a receber
Operações financeiras
Alienação de investimentos
Alienação de estoques
Investimentos (1)

224.843
539 225.382
198.893
753 199.646
535.321
739 536.060
433.722
6.510 440.232
–
474
474
–
1.147
1.147
–
7
7
–
20.657
20.657
14.252
–
14.252
–
–
–
–
12.086
12.086
–
29.179
29.179
–
62.733
62.733
–
88.176
88.176
964.242
– 964.242
134.251
– 134.251
1.738.658
76.578 1.815.236
766.866 146.422 913.288
(1)
Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 14).
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
Passivos ao
Custo
Passivos ao
Custo
valor justo por
amortivalor justo por
amortimeio do resultado
zado
zado
Total meio do resultado
Total
Passivos:
Fornecedores
–
(413)
(413)
–
(474)
(474)
Dividendos e JCP a pagar
–
(220)
(220)
– (10.809) (10.809)
Operações financeiras
(4.113)
–
(4.113)
(430)
–
(430)
Empréstimos e financiamentos
– (201.681) (201.681)
– (201.364) (201.364)
Debêntures
– (704.333) (704.333)
– (200.053) (200.053)
(4.113) (906.647) (910.760)
(430) (412.700) (413.130)

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O quadro abaixo apresenta os saldos desses ativos:
Controladora
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Caixa e bancos
432
430
539
753
CDBs
222.586
186.355
224.843
188.392
Debêntures (compromissada)
–
10.501
–
10.501
223.018
197.286
225.382
199.646
As aplicações financeiras são representadas, substancialmente, por recursos aplicados em certificados de depósitos
bancários (“CDBs”) e debêntures (compromissadas), emitidos por instituições financeiras, com liquidez imediata por meio
do compromisso de recompra assumido formalmente pela instituição financeira, vinculados ao percentual do certificado
de depósito interbancário (“CDI”) com remuneração entre 100,0% e 106,2% do CDI em 2021 (99,0% a 104,7% em 2020).
6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS: O quadro abaixo apresenta o saldo das aplicações financeiras, avaliadas a valor
justo e que não se enquadram nas condições para serem consideradas como equivalente de caixa:
Controladora
Consolidado
Vencimento
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
De 01/2022 a 04/2026
3.130
CDBs (a)
6.603
3.130
6.603
Fundos de renda fixa (b)
90.583
55.872
90.871
55.872
Títulos públicos (c)
18.986
32.097
18.986
32.097
FIA (d)
146.729
55.027
146.729
55.027
Ações (e)
162.835
163.265
162.835
163.265
FICs de FIM (f)
37.656
31.949
37.656
31.949
FIPs (g)
54.422
72.584
54.422
72.584
FII (h)
14.814
19.798
14.814
19.798
LAM (i)
2.405
2.405
Letras financeiras (j)
739
6.510
739
6.510
Total de aplicações financeiras
535.772
440.232
536.060
440.232
Ativo circulante
535.315
439.747
535.603
439.747
Ativo não circulante
457
485
457
485
(a) CDBs (certificados de depósito bancário): Os CDBs são vinculados a um percentual do CDI, com remuneração
de 103,0% a 106,5% do CDI em 2021 (106,0% a 120,0% em 2020), com prazo predeterminado e são avaliados a
valor justo e não são considerados como equivalente de caixa por não terem liquidez imediata. (b) Fundos de renda
fixa: A Companhia detém cotas de fundos de renda fixa, visando rentabilidade próxima de 100% do CDI, as quais são
avaliadas a valor justo. (c) Títulos públicos: As aplicações em renda fixa são compostas pelos títulos públicos federais
LFT, NTN e LTN, disponíveis para negociação e são avaliadas a valor justo. (d) Fundo de investimento em ações
(FIA) e Fundo de cotas de FIA (FIC de FIA): A Companhia detém cotas de fundo de ações e de fundo de cotas de FIA,
avaliadas a valor justo. (e) Ações: As aplicações em ações são realizadas através do fundo exclusivo FIA Bergen e são
avaliadas a valor justo. (f) Fundos de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado (FICs de
FIM): A Companhia detém cotas de fundos de cotas de FIM, avaliadas a valor justo. (g) Fundos de investimento em
participações (FIPs): A Companhia detém cotas de Fundos de Participação em Infraestrutura, as quais são avaliadas
a valor justo e possuem compromissos de aportes firmados para novas chamadas de capital. No 1º trimestre de 2021,
dois de seus fundos de participação, o BTG Pactual Infraestrutura II Energia e BTG Pactual Infraestrutura III Energia,
foram liquidados e encerrados após a realização da venda de seus ativos. A Companhia detém cotas no fundo Perfin
Ares 2 Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura (FIP Ares 2). No 4º trimestre de 2021, o FIP Ares 2 passou
por uma reorganização e foi transformado em fundo de investimento em cotas de fundo de ações, nomeadamente no
Perfin Ares 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (FIC de FIA Ares 2). (h) Fundo
de investimento imobiliário (FII): A Companhia detém cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, as quais são
avaliadas a valor justo. (i) Letra de arrendamento mercantil (LAM): A Companhia detém LAM vinculadas a um percentual do CDI, com rendimento entre 103,5% a 106,0% do CDI em 2021, com prazo predeterminado, avaliadas a
valor justo e não são consideradas como equivalente de caixa por não terem liquidez imediata. (j) Letras financeiras
(LF): A Companhia detém letras financeiras vinculadas a um percentual do CDI, com remuneração entre 110,0% a
123,2% do CDI em 2021 (103,0% a 111,5% em 2020), com prazo predeterminado, classificadas no ativo circulante e
não circulante em função do seu vencimento.
7. DIVIDENDOS A RECEBER: O quadro abaixo apresenta o saldo de dividendos a receber:
Controladora
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Ultrapar Participações S.A.
–
17.778
–
17.778
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.
2
2
2
2
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.
–
8
–
–
PRS XXIV Incorporadora S.A.
–
–
–
2.687
Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
–
–
5
107
JSC Mapisa SPE I Empreendimentos Imobiliários S.A.
–
–
–
83
2
17.788
7
20.657
8. CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS: A Companhia utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política para fins de proteção. O quadro abaixo apresenta os saldos com operações financeiras
(nota explicativa 22):
Controladora
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Créditos c/operações
Opção de ações
14.252
–
14.252
–
14.252
–
14.252
–
Controladora
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Obrigações c/operações
Dólar futuro
(4.113)
(430)
(4.113)
(430)
(4.113)
(430)
(4.113)
(430)
9. ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS E ESTOQUE: No terceiro trimestre de 2020, a Companhia realizou a alienação
do Edifício Monteiro Aranha (notas explicativas 10 e 15), dos 13 pavimentos da Torre 1º de Março (notas explicativas
10 e 11) e da totalidade de sua participação na Hesa 159 - Investimentos Imobiliários S.A. (nota explicativa 14), com
parcelamento de acordo com o quadro abaixo:
Controladora
Consolidado
31/12/2021
31/12/2021
Até De 1 ano
Até 1 De 1 ano
Total
Total
1 ano a 2 anos
ano a 2 anos
Edifício Monteiro Aranha
7.201
–
7.201
7.201
–
7.201
HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A.
–
–
–
4.885
–
4.885
Total da Alienação de Investimentos
7.201
–
7.201
12.086
–
12.086
Torre 1º de Março
–
–
–
62.733
–
62.733
Total da Alienação de Estoques
–
–
–
62.733
–
62.733
Total das alienações
7.201
–
7.201
74.819
–
74.819
Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2020
Até De 1 ano
Até De 1 ano
Total
Total
1 ano a 2 anos
1 ano a 2 anos
Edifício Monteiro Aranha
–
6.602
6.602
–
6.602
6.602
HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A.
–
–
–
18.062
4.515
22.577
Total da Alienação de Investimentos
–
6.602
6.602
18.062
11.117
29.179
Torre 1º de Março
–
–
–
22.176
66.000
88.176
Total da Alienação de Estoques
–
–
–
22.176
66.000
88.176
Total das alienações
–
6.602
6.602
40.238
77.117 117.355
10. PARTES RELACIONADAS: (a) Saldos e transações com partes relacionadas: Os quadros abaixo apresentam
os saldos das transações com partes relacionadas:
Ativo circulante
Ativo não circulante
Receitas
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Controladora
–
17.778
–
–
9.135
–
Ultrapar Participações S.A. (1)
Telecel Participações Ltda. (6)
–
–
–
1
–
–
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A. (1)
2
2
–
–
–
–
Monteiro Aranha Participações
(1) (7)
–
8
63.500
–
–
–
Imobiliárias S.A.
Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (6)
–
–
–
23.800
–
–
(3)
Timbutuva Empreendimentos Ltda.
–
–
360
–
–
–
MAGISA - Gestão de Investimentos
–
–
3.700
–
–
11
Imobiliários Ltda. (3) (4)
–
–
–
–
–
8.668
Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda. (1)
BrasilAgro - Companhia Brasileira de
–
–
–
–
23.279
3.811
Propriedades Agrícolas (1)
Acionistas controladores (5)
7.201
–
–
6.602
599
629
Total
7.203
17.788
67.560
30.403
33.013
13.119
Consolidado
–
17.778
–
–
9.135
–
Ultrapar Participações S.A. (1)
Telecel Participações Ltda. (6)
–
–
–
1
–
–
(1)
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.
2
2
–
–
–
–
(1)
Sogemar - Sociedade Geral de Marcas Ltda.
–
–
–
–
–
8.668
BrasilAgro - Companhia Brasileira de
(1)
–
–
–
–
23.279
3.811
Propriedades Agrícolas
Acionistas controladores (5)
69.934
22.176
–
72.602
7.763
3.786
Carapa Empreendimento Imobiliário
5
107
–
320
–
–
SPE S.A. (1) (3)
MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. (3)
–
–
26
–
–
–
PRS XXIV Incorporadora S.A. (2) (3)
–
2.687
53
53
–
–
JSC Mapisa SPE I Empreendimentos
–
83
1.360
–
–
–
Imobiliários S.A. (1) (7)
Expresso 2222 Empreendimento
–
–
225
–
–
–
Imobiliário S.A. (3)
Total
69.941
42.833
1.664
72.976
40.177
16.265
(1)
Dividendos e juros sobre capital próprio. (2) Dividendos de ações resgatáveis. (3) Adiantamento para futuro aumento
de capital. (4) Contas a receber e receita com alienação, aluguel ou prestação de serviços. (5) Contas a receber pela
alienação de estoque e investimento (notas explicativas 9, 11 e 15). (6) Operações de mútuo com partes relacionadas,
não sujeitas a juros. (7) Redução de capital a receber
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social sobre o lucro: O quadro abaixo apresenta a reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro às alíquotas nominais:
Controladora
Consolidado
Controladora
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 21/12/2020
–
–
–
(31)
–
–
Telecel Telecomunicações Ltda. (6)
Lucro (Prejuízo) contábil antes do imposto de renda
MAGISA – Gestão de Investimentos
e contribuição social
634.823
60.659
634.249
66.371
Imobiliários Ltda. (8)
–
–
–
–
–
(1.600)
Total
–
–
–
(31)
–
(1.600) Alíquota nominal combinada do imposto de renda e da
contribuição social
34%
34%
34%
34%
Consolidado
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação
(215.840)
(20.624)
(215.645)
(22.566)
–
–
–
(31)
–
–
Telecel Telecomunicações Ltda. (6)
Total
–
–
–
(31)
–
– Ajustes fiscais para obtenção da alíquota efetiva:
(6)
Operações de mútuo com partes relacionadas, não sujeitas a juros. (8) Contas a pagar e despesa com prestação de Adições:
serviços.
Efeitos de equivalência patrimonial em investidas
–
(37.227)
–
(41.877)
Variação de percentual de investidas
(92)
–
(92)
–
Não existem garantias dadas ou recebidas entre as partes. (b) Remuneração do pessoal chave da Administração:
Efeito não registrado de IR diferido ativo por falta de perspectiva
O quadro abaixo apresenta a remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria:
(26)
de realização
–
(26)
–
Controladora
Consolidado
Valor justo – renda variável
–
(28.725)
–
(28.725)
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Realização de parcela por alienação de prop. p/ investimento
–
(4.896)
–
(4.896)
Conselho de Administração e Diretoria
11.943
10.112
11.943
10.136
Realização de parcela por alienação de investimento
–
–
–
(4.790)
A remuneração da Administração contempla os itens honorários, encargos e benefícios, como plano de previdência priJCP de investidas
(2.158)
–
(2.158)
–
vada, seguro de saúde, dentre outros. A Companhia não possui plano de remuneração variável ou pagamento baseado
Crédito tributário não constituído – prejuízo fiscal base negativa
(273)
–
(273)
–
em ações para o Conselho de Administração e Diretoria. 11. ESTOQUE DE IMÓVEIS A COMERCIALIZAR: O saldo
Outras adições
(1.707)
(5.756)
(1.707)
(5.756)
atual é composto pelo custo histórico do terreno da controlada Timbutuva Empreendimentos Ltda. para desenvolvimento
futuro, líquido de eventuais provisões para perdas por desvalorização. O quadro abaixo apresenta o saldo de estoque Exclusões:
Efeitos de equivalência patrimonial em investidas
65.562
–
59.775
–
de imóveis a comercializar:
Variação de percentual de investidas
–
5.333
–
5.333
31/12/2021
31/12/2020
Juros sobre capital próprio deliberados no período
13.940
17.340
13.940
17.340
Timbutuva Empreendimentos Ltda.
Valor justo – Renda variável
94.012
–
97.344
–
Terrenos - Paraná
10.930
10.930
Amortização de deságio de coligadas
–
1.517
–
1.517
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.
4.740
Reversão de provisão decorrente de valor recuperável de ativo
–
–
–
Empreendimento “Evidence Quality Life”
–
196
Outras exclusões
3.116
3.060
5.949
3.990
MAPISA I S.A.
Imposto de renda e contribuição social
(43.440)
(70.004)
(42.867)
(75.716)
Empreendimento “Evidence Quality Life”
–
1.068
Imposto de renda e contribuição social correntes
–
–
(1.905)
(922)
Total
10.930
12.194
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(43.440)
(70.004)
(40.962)
(74.794)
Em 2015 foi celebrada uma parceria com a Alphaville Urbanismo S.A. para o desenvolvimento de empreendimento Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social
7%
115%
7%
114%
imobiliário na Fazenda Timbutuva, localizada no Município de Campo Largo - PR, de propriedade da Companhia. O 13.2. Tributos diferidos ativos não constituídos: A Companhia, por ser uma sociedade de participações (holding) e
projeto relacionado à parceria se encontra em fase preliminar e dependerá de providências a serem realizadas, como por seu resultado ser composto substancialmente por equivalência patrimonial, não constitui tributo diferido ativo, por
a obtenção das licenças costumeiras. Em 2020 Companhia alienou os 13 pavimentos que possuía do empreendimento não ter perspectiva de realização de lucros tributários futuros. Os créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e
“Torre 1º de Março”, de propriedade da controlada Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (“Novo Rio”), para membros bases negativas acumulados, não reconhecidos contabilmente, totalizaram R$ 20.830 em 31/12/2021 (R$ 20.028 em
do grupo de controle da Companhia, pelo valor de R$ 110.000, com entrada paga no ato da assinatura do contrato de 31/12/2020). 13.3. Natureza dos tributos diferidos passivos: Os tributos diferidos passivos serão realizados, subscompra e venda, e saldo a ser pago em até 05 parcelas semestrais, a partir de dezembro de 2020, com atualização de tancialmente, quando ocorrer a correspondente venda de seus ativos ou o resgate das quotas dos fundos exclusivos
CDI, acrescidos de 4,5% ao ano (notas explicativas 9 e 10). Em 2021, a Companhia alienou suas últimas unidades e não exclusivos, e o valor a pagar dos tributos diferidos dependerão do valor realizado desses ativos no momento de
em estoque do empreendimento “Evidence Quality Life” na Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. e na MAsua liquidação ou resgate. O quadro abaixo apresenta a composição dos tributos diferidos passivos:
PISA I S.A. (nota explicativa 14). A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de indicação de que seus
Controladora
Consolidado
estoques de imóveis a comercializar possam ter sofrido desvalorização. Havendo tal indicação, a Companhia define o
Descrição
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
valor recuperável de seus estoques, através de laudo de avaliação emitido por empresa especializada. 12. IMPOSTOS
Ganho nas aplicações financeiras nos fundos exclusivos
643.898
607.312
643.898
607.312
A RECUPERAR: Na controladora e no consolidado, esta conta é representada principalmente por imposto de renda
Ganho na aplicação em renda variável
225
303
225
303
sobre aplicações financeiras. O quadro abaixo apresenta o saldo dos impostos a recuperar:
Base total de PIS/COFINS diferido
644.123
607.615
644.123
607.615
Controladora
Consolidado
Ganho na variação de propriedades para investimento
25.265
24.587
25.265
24.587
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
21/12/2020 Ganho na variação de outros investimentos *
90.579
–
90.579
–
IRPJ
19.062
16.099
19.468
16.793 Ganho na alienação de investimentos
–
–
1.737
7.592
PIS
–
2
–
21 Ganho por compra vantajosa de investimentos
–
–
1.517
1.517
COFINS
25
64
25
149 Base total de IRPJ/CSLL diferidos
759.967
632.202
763.221
641.311
CSLL
–
–
20
19
–
–
62.733
88.176
Total
19.087
16.165
19.513
16.982 Receita na alienação de estoque de imóveis (RET)
Total
do
IRPJ/CSLL
diferidos
Alíquota
34%
e
1,92%
(RET)
258.389
214.949
260.700
219.739
Ativo circulante
9.820
16.165
10.246
16.982
29.952
28.254
31.257
30.088
Ativo não circulante
9.267
–
9.267
– Total do PIS/COFINS diferidos - Alíquota 4,65% e 2,08% (RET)
288.341
243.203
291.957
249.827
A Administração da Companhia, com base em análises e projeção orçamentária, não prevê riscos relevantes de não Total dos tributos diferidos passivos
realização desses créditos tributários. 13. TRIBUTOS: 13.1. Reconciliação do imposto de renda e contribuição * Ganho no ajuste a valor justo e ajuste de reclassificação de investimentos, detidos de forma direta pela Companhia.
Passivo circulante
Passivo não circulante
Despesas
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

14. INVESTIMENTOS: (a) Movimentação – Controladora: Os quadros abaixo apresentam a movimentação dos investimentos da Controladora:
Saldo em
Dividendos Resultado
Ajuste de AvaliaEquivalência Variação %
Saldo em
Descrição
%
Baixas
Subtotal Patrimonial Participação
Outros (2) (3)
31.12.2020 Adições
/ JCP
Abrangente
ção Patrimonial
31.12.2021
Controladas
100,00
120.772
–
(105.000)
–
–
–
15.772
15.084
–
(9.801)
21.055
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.
Timbutuva Empreendimentos Ltda.
99,99
10.953
–
–
–
–
–
10.953
(361)
–
–
10.592
Masa Mineração Ltda.
99,99
3
–
–
–
–
–
3
(1)
–
–
2
Total de Controladas
–
131.728
–
(105.000)
–
–
–
26.728
14.722
–
(9.801)
31.649
Controladas em Conjunto e Coligadas
4,49
243.896
–
(92.613)
(25.019)
(42.969)
2.026
85.321
172.462
(242)
–
257.541
Klabin S.A. (1)
Ultrapar Participações S.A. (1)
–
399.398
–
(411.255)
(2.319)
(1.344)
149
(15.371)
5.596
(26)
9.801
–
Telecel Participações Ltda.
–
28
–
(28)
–
–
–
–
–
–
–
–
Telecel Telecomunicações Ltda.
–
–
28
(28)
–
–
–
–
–
–
–
–
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas
–
643.322
28
(503.924)
(27.338)
(44.313)
2.175
69.950
178.058
(268)
9.801
257.541
Outros Investimentos
4,10
– 411.255
–
–
–
–
411.255
–
–
252.862
664.117
Ultrapar Participações S.A.
BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
8,67
134.251
79.703
(3.644)
–
–
–
210.310
–
–
45.371
255.681
Nortec Química S.A.
23,00
–
41.755
–
–
–
–
41.755
–
–
2.689
44.444
Total de Outros Investimentos
–
134.251 532.713
(3.644)
–
–
–
663.320
–
–
300.922
964.242
Total de Participações Societárias
–
909.301 532.741
(612.568)
(27.338)
(44.313)
2.175
759.998
192.780
(268)
300.922
1.253.432
Provisão para Perda em Investimento
99,99
(3.588)
–
–
–
–
–
(3.588)
49
–
–
(3.539)
MAGISA – Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda.
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.
10,00
(3)
–
–
–
–
–
(3)
(1)
–
–
(4)
Total de Provisão para Perda em Investimentos
–
(3.591)
–
–
–
–
–
(3.591)
(48)
–
–
(3.543)
(1)
Percentual considera ações em tesouraria. (2) Ajuste a valor justo da participação em outros investimentos não avaliados por equivalência patrimonial. (3) Ágio e resultado não realizado de negociações intragrupo.
Saldo em
Dividendos Resultado
Ajuste de AvaliaDescrição
% (1)
Baixas
31.12.2019 Adições
/ JCP
Abrangente
ção Patrimonial
Controladas
100,00
103.306
–
–
–
–
1.056
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.
Timbutuva Empreendimentos Ltda.
99,99
10.938
350
–
–
–
–
Masa Mineração Ltda.
99,99
5
–
–
–
–
–
Total de Controladas
–
114.249
350
–
–
–
1.056
Controladas em Conjunto e Coligadas
6,40
402.319
22
(5.709)
(1.530)
(7.911)
1.774
Klabin S.A.
Ultrapar Participações S.A.
4,19
397.782
–
–
(28.740)
(7.963)
152
Telecel Participações Ltda.
33,33
28
–
–
–
–
–
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas
–
800.129
22
(5.709)
(30.270)
(15.874)
1.926
Outros Investimentos
–
22
–
(22)
–
–
–
Sogemar – Sociedade Geral de Marcas Ltda.
BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
8,65
84.749
14.884
–
–
–
–
Total de Outros Investimentos
–
84.771
14.884
(22)
–
–
–
Total de Participações Societárias
–
999.149
15.256
(5.731)
(30.270)
(15.874)
2.982
Provisão para Perda em Investimento
99,99
(4.504)
–
–
–
–
–
MAGISA – Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda.
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.
10,00
(2)
–
–
–
–
–
Total de Provisão para Perda em Investimentos
–
(4.506)
–
–
–
–
–
(1)
Percentual considera ações em tesouraria. (2) Ajuste a valor justo da participação na BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas.

Subtotal

Equivalência
Patrimonial

Variação %
Participação

Saldo em
31.12.2020

104.362
11.288
5
115.655

16.410
(335)
(2)
16.073

–
–
–
–

–
–
–
–

120.772
10.953
3
131.728

388.965
361.231
28
750.224

(166.187)
39.709
–
(126.478)

21.118
(1.542)
–
19.576

–
–
–
–

243.896
399.398
28
643.322

–
99.633
99.633
965.512

–
–
–
(110.405)

–
–
–
19.576

–
34.618
34.618
34.918

–
134.251
134.251
909.301

(4.504)
(2)
(4.506)

916
(1)
(915)

–
–
–

–
–
–

(3.588)
(3)
(3.591)

Equivalência
Patrimonial

Variação %
Participação

Outros (2)

(b) Movimentação – Consolidado: Os quadros abaixo apresentam a movimentação dos investimentos no Consolidado:
Saldo em
Dividendos Resultado
Ajuste de AvaliaDescrição
%
Baixas
31.12.2020 Adições
/ JCP
Abrangente
ção Patrimonial
Controladas em Conjunto e Coligadas
4,49
243.896
–
(92.613)
(25.019)
(42.969)
2.026
Klabin S.A. (1)
Ultrapar Participações S.A. (1)
–
399.398
–
(411.255)
(2.319)
(1.344)
149
Telecel Participações Ltda.
–
28
–
(28)
–
–
–
Telecel Telecomunicações Ltda.
–
–
28
(28)
–
–
–
Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
40,00
12.501
320
–
(1.605)
–
–
MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A.
52,00
3.994
–
–
–
–
–
PRS XXIV Incorporadora S.A.
50,00
6.465
–
–
(4.003)
–
–
JSC Mapisa SPE I Empreendimentos Imobiliários S.A.
50,00
3.420
–
(2.510)
(125)
–
–
Expresso 2222 Empreendimento Imobiliário S.A.
50,00
494
–
–
–
–
–
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas
670.196
348
(506.434)
(33.071)
(44.313)
2.175
Outros Investimentos
4,10
– 411.255
–
–
–
–
Ultrapar Participações S.A.
BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
8,67
134.251
79.703
(3.644)
–
–
–
Nortec Química S.A.
23,00
–
41.755
–
–
–
–
Total de Outros Investimentos
134.251 532.713
(3.644)
–
–
–
Total de Participações Societárias
804.447 533.061
(510.078)
(33.071)
(44.313)
2.175
Provisão para Perda em Investimento
10,00
(3)
–
–
–
–
–
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.
Expresso 2222 Empreendimento Imobiliário S.A.
50,00
–
–
–
–
–
–
Total de Provisão para Perda em Investimentos
(3)
–
–
–
–
–
(1)
Percentual considera ações em tesouraria. (2) Ajuste a valor justo da participação em outros investimentos não avaliados por equivalência patrimonial
Saldo em
Dividendos Resultado
Ajuste de AvaliaDescrição
% (1)
Baixas
31.12.2019 Adições
/ JCP
Abrangente
ção Patrimonial
Controladas em Conjunto e Coligadas
6,40
402.319
22
(5.709)
(1.530)
(7.911)
1.774
Klabin S.A.
Ultrapar Participações S.A.
4,19
397.782
–
–
(28.740)
(7.963)
152
Telecel Participações Ltda.
33,33
28
–
–
–
–
–
Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
40,00
12.736
–
–
(404)
–
–
MAPISA I S.A.
–
1.857
2.198
(4.396)
–
–
–
MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A.
52,00
3.927
71
–
–
–
–
HESA 159 – Investimentos Imobiliários S.A.
–
19.848
1.175
(21.005)
–
–
–
PRS XXIV Incorporadora S.A.
50,00
3.704
–
–
(103)
–
–
PRS XIV Incorporadora S.A.
–
–
88
(61)
–
–
–
PRS XX Incorporadora S.A.
–
–
223
(214)
–
–
–
JSC Mapisa SPE I Empreendimentos Imobiliários S.A.
50,00
–
3.307
–
(83)
–
–
Expresso 2222 Empreendimento Imobiliário S.A.
50,00
–
695
–
–
–
–
Total de Controladas em Conjunto e Coligadas
–
842.201
7.779
(31.385)
(30.860)
(15.874)
1.926
Outros Investimentos
–
22
–
(22)
–
–
–
Sogemar – Sociedade Geral de Marcas Ltda.
BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
8,65
84.749
14.884
–
–
–
–
Total de Outros Investimentos
–
84.771
14.884
(22)
–
–
–
Total de Participações Societárias
–
926.972
22.663
(31.407)
(30.860)
(15.874)
1.926
Provisão para Perda em Investimento
10,00
(2)
–
–
–
–
–
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.
Total de Provisão para Perda em Investimentos
–
(2)
–
–
–
–
–
(1)
Percentual considera ações em tesouraria. (2) Ajuste a valor justo da participação na BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas.
(c) Destaque das transações ocorridas no exercício: (i) Aquisição de ações: Transações ocorridas em 2021:
Em 2021, a Companhia adquiriu 3.622.847 ações ordinárias da BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades
Agrícolas, sem aquisição de influência significativa. Transações ocorridas em 2020:: Em 2020, a Companhia adquiriu
914.250 ações ordinárias da BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, sem aquisição de influência
significativa. (ii) Alienação de ações: Transações ocorridas em 2021:: Em 2021, a Companhia alienou 112.000 ações

Subtotal

Saldo em
31.12.2021

Outros (2)

85.321
(15.371)
–
–
11.216
3.994
2.462
785
494
88.901

172.462
5.596
–
–
262
(6)
(1.762)
(204)
(494)
175.854

(242)
(26)
–
–
–
–
–
–
–
(268)

–
9.801
–
–
–
–
–
–
–
9.801

257.541
–
–
–
11.478
3.988
700
581
–
274.288

411.255
210.310
41.755
663.320
752.221

–
–
–
–
175.854

–
–
–
–
(268)

252.862
45.371
2.689
300.992
310.723

664.117
255.681
44.444
964.242
1.238.530

(3)
–
(3)

(1)
(46)
(47)

–
–
–

–
–
–

(4)
(46)
(50)

Equivalência
Patrimonial

Variação %
Participação

Subtotal

Saldo em
31.12.2020

Outros (2)

388.965
361.231
28
12.332
(341)
3.998
18
3.601
27
9
3.224
695
773.787

(166.187)
39.709
–
169
341
(4)
(18)
2.864
(27)
(9)
196
(201)
(123.167)

21.118
(1.542)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
19.576

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

243.896
399.398
28
12.501
–
3.994
–
6.465
–
–
3.420
494
670.196

–
99.633
99.633
873.420

–
–
–
(123.167)

–
–
–
19.576

–
34.618
34.618
34.618

–
134.251
134.251
804.447

(2)
(2)

(1)
(1)

–
–

–
–

(3)
(3)

ordinárias da BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Em 2021, a Companhia alienou 1.859.000
units da Klabin S.A. (nota explicativa 19), sem impacto em sua avaliação de investimento com influência significativa.
Tais recursos foram direcionados para investimentos, aplicações financeiras reforço de capital de giro e/ou demais usos
gerais da Companhia. Transações ocorridas em 2020: Em 2020, a Companhia alienou 1.988.700 units da Klabin S.A.
(nota explicativa 19), sem impacto em sua avaliação de investimento com influência significativa. Tais recursos foram
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direcionados para investimentos, aplicações financeiras e capital de giro da Companhia. (iii) Outras ocorrências:
Transações ocorridas em 2021: Em 2021, após o cumprimento das condições suspensivas, o FIP Alta, fundo gerido
de forma discricionária pela Charles River Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e cujas cotas são detidas, de forma
indireta, pela Companhia, adquiriu 2.731.801 ações ordinárias de emissão da Nortec Química S.A., por R$ 41.755,
representando 23% do capital da companhia, com mensuração a valor justo, através de laudo de avaliação emitido
por empresa especializada. Em ato contínuo à aquisição, foram firmados também contratos de opção de venda de
até a totalidade da participação do FIP Alta na companhia, e opção de compra de mais 2.375.479 ações ordinárias,
avaliados a valor justo, através de laudo de avaliação emitido por empresa especializada. (nota explicativa 22). Em
abril de 2021, em decorrência das alterações na composição dos membros do conselho de administração da Ultrapar
Participações S.A. e da Companhia, a Companhia deixou de ter representação proveniente de seu quadro de administradores ou prestadores de serviço na administração da investida, e consequentemente, nos processos decisórios
da Ultrapar Participações S.A., passando a não ter mais influência significativa, e portanto, cessando sua relação de
coligação mensurada por equivalência patrimonial, passando o investimento em Ultrapar ser mensurado a valor justo.
Em 2021, foi aprovada pelos sócios a incorporação da controlada em conjunto Telecel Participações Ltda. pela Telecel
Telecomunicações Ltda., passando assim a Companhia à condição de investidora da sociedade incorporadora, na
mesma participação anteriormente detida na investida incorporada. Ainda em 2021, a Companhia realizou o distrato
da Telecel Telecomunicações Ltda, encerrando seu investimento na investida. Em 2021, foi realizada a redução de
capital da Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., aprovada em assembleia geral extraordinária, no valor de
R$ 105.000, sem cancelamento de ações. Em 2021, foi realizada a redução de capital da Novo Rio Empreendimento
Imobiliário S.A., aprovada em assembleia geral extraordinária, no valor de R$ 64.800, sem cancelamento de ações.
Em 2021, foi realizada a redução de capital da Companhia, aprovada em assembleia geral extraordinária, no valor
de R$ 100.000, sem cancelamento de ações, facultado aos acionistas a restituição por meio do recebimento de units
de Klabin ou recebimento em dinheiro. Transcorrido o prazo de manifestação pela opção de restituição, acionistas
titulares de 12.236.487 ações ordinárias de emissão da Companhia, mantiveram o procedimento padrão, por meio
da restituição em units de Klabin e receberam 19.074.434 units, sem impacto em sua avaliação de investimento com
influência significativa, enquanto os titulares das demais 14.734 ações ordinárias optaram pela restituição em dinheiro
(nota explicativa 18). Transações ocorridas em 2020: Em 2020, a Companhia alienou a totalidade de sua participação na investida HESA 159 – Investimentos Imobiliários S.A., pelo valor total de R$ 31.051, mediante pagamento de
sinal e saldo a ser pago em 19 parcelas mensais, a partir de agosto de 2020, com atualização de CDI, acrescidos de
3,5% ao ano (notas explicativas 9 e 19). Em 2020, ocorreu a conversão das debêntures da 7ª emissão da coligada
Klabin S.A. em 27.739.244 novas units e com aumento de capital de R$ 370.944, da qual a Companhia não participou,
ocasionando uma diluição de sua participação na investida, porém obtendo ganho pelo valor do aumento de capital,
reconhecido no resultado do exercício (nota explicativa 19). Em 2020, a investida Sogemar - Sociedade Geral de
Marcas Ltda. foi incorporada pela coligada Klabin S.A., resultando na substituição das 21.642 cotas da Sogemar
por 10.408.916 novas ações ordinárias de Klabin, gerando um ganho na variação do percentual de participação de
R$ 4.462 (nota explicativa 19). Em 2020, a Companhia adquiriu, através da sua controlada Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., as 5.412.347 ações remanescentes de propriedade de terceiros da controlada em conjunto
MAPISA I S.A., equivalente a 50% da participação, através de contrato de compra e venda firmado em 24 de novembro
de 2020, pelo valor de R$ 681, pago no ato, passando a deter seu controle e a totalidade de suas ações. Em sua avaliação preliminar, a Companhia não encontrou ajustes relevantes no valor dos ativos adquiridos e passivos assumidos,
que totalizaram R$ 2.198, gerando um ganho por compra vantajosa de R$ 1.517 (nota explicativa 19), sujeitos a
ajustes durante período de mensuração. Com a aquisição de controle da MAPISA I S.A., a Companhia passou a reconhecer os investimentos na JSC Mapisa SPE I Empreendimentos Imobiliários S.A., Expresso 2222 Empreendimento
Imobiliário S.A., PRS XIV Incorporadora S.A. e PRS XX Incorporadora S.A., controladas em conjunto da MAPISA I
S.A.. Ainda em 2020, a Companhia alienou a totalidade de suas participações nas investidas PRS XIV Incorporadora
S.A. e PRS XX Incorporadora S.A. (nota explicativa 19). Controladas: O quadro abaixo apresenta os percentuais de
participação nas controladas:
Participação no capital social (%)
Participação
31/12/2021
31/12/2020
Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.
Direta/Indireta
100,00
100,00
Timbutuva Empreendimentos Ltda.
Direta
99,99
99,99
(1)
MAGISA - Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda.
Direta
99,99
99,99
Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A.
Indireta
100,00
100,00
Masa Mineração Ltda.
Direta
99,99
99,99
MAPISA I S.A.
Indireta
100,00
100,00
Fundos exclusivos consolidados na controladora
Bergen Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I Direta
100,00
100,00
Investimento no exterior
Narvik Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I Indireta
100,00
100,00
Investimento no exterior
Alta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Indireta
100,00
100,00
Investimento no exterior
Nordland Fundo de Investimento de Ações BDR Nível I
Indireta
100,00
100,00
Investimento no exterior
(1)
Investida com passivo a descoberto refletido no passivo não circulante da Companhia.
Os quadros abaixo apresentam o balanço patrimonial das controladas:
Monteiro Aranha
MAGISA - Gestão de
Timbutuva
Participações
Investimentos
Participações em controladas
Empreendimentos Ltda.
Imobiliárias S.A.
Imobiliários Ltda.
Balanço patrimonial
31/12/2021
31/12/220 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
62.894
24.721
24
23
166
1.163
Circulante
Não circulante
22.952
99.525
10.944
10.945
–
1
Total do ativo
85.846
124.246
10.968
10.968
166
1.164
Passivo
63.685
377
16
15
5
2
Circulante
Não circulante
1.106
3.097
360
–
3.700
4.750
Total do passivo
64.791
3.474
376
15
3.705
4.752
Patrimônio líquido
21.055
120.772
10.592
10.953
(3.539)
(3.588)
Demonstração do resultado
31/12/2021
31/12/220 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Resultado do exercício
5.284
16.410
(361)
(336)
49
916
Novo Rio Empreendimento
Participação em controladas
Masa Mineração Ltda.
MAPISA I S.A.*
Imobiliário S.A.
Balanço patrimonial
31/12/2021
31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
63.777
22.513
2
3
2.550
1.811
Circulante
Não circulante
–
66.000
–
–
806
3.914
Total do ativo
63.777
88.513
2
3
3.356
5.725
Passivo
57.872
793
–
–
1
1
Circulante
Não circulante
2.510
27.327
–
–
46
1.599
Total do passivo
60.382
28.120
–
–
47
1.600
Patrimônio líquido
3.395
60.393
2
3
3.309
4.125
Demonstração do resultado
31/12/2021
31/12/220 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Resultado do exercício
7.353
10.213
(1)
(2)
(816)
(572)
(*) Aquisição do controle em novembro de 2020 (combinação de negócios realizada em estágios)
As informações sobre as controladas são: Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.: A sociedade foi constituída
em 31/03/2008 e tem por objeto social o desenvolvimento e incorporação de empreendimentos imobiliários em todos
os segmentos econômicos, podendo participar do capital social de outras sociedades para realizar investimentos no
mercado imobiliário. Timbutuva Empreendimentos Ltda.: A sociedade foi constituída em 17/12/2001 e tem como objeto
social a participação em empreendimentos imobiliários (nota explicativa 11). MAGISA - Gestão de Investimentos
Imobiliários Ltda.: A sociedade foi constituída em 06/01/2014 e tem como objeto social a prestação de serviços de
assessoria, consultoria e administração de empreendimentos imobiliários. Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A.:
A sociedade foi constituída em 30/06/2010 e tem como objeto social promover, mediante incorporação e construção do
empreendimento comercial no Centro do Rio de Janeiro - “Torre 1º de Março” (nota explicativa 11). Masa Mineração
Ltda.: A sociedade foi constituída em 28/04/2015 e tem como objeto social empreender pesquisa e lavra de substâncias
minerais, bem como o beneficiamento e a comercialização de minério em geral e seus derivados, e participação em
outras sociedades. Mapisa I S.A.: A sociedade foi constituída em 01/06/2009 e tem como objeto social a participação
em outras sociedades do setor imobiliário e incorporação de empreendimentos imobiliários. Em novembro de 2020, a
Companhia adquiriu, através da Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., as ações remanescentes de propriedade de terceiros da sociedade, adquirindo o seu controle. Controladas em conjunto O quadro abaixo apresenta os
percentuais de participação nas controladas em conjunto:
Participação no capital social (%)
Participação
31/12/2021
31/12/2020
Telecel Participações Ltda.
Direta
–
33,33
Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
Indireta
40,00
40,00
MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A.
Indireta
52,00
52,00
PRS XXIV Incorporadora S.A.
Indireta
50,00
50,00
(1)
JSC Mapisa SPE I Empreendimentos Imobiliários S.A.
Indireta
50,00
50,00
(1) (2)
Expresso 2222 Empreendimento Imobiliário S.A.
Indireta
50,00
50,00
(1)
Reconhecimento de controladas em conjunto em novembro de 2020 (combinação de negócios realizada em estágios).
(2)
Investida com passivo a descoberto refletido no passivo não circulante da Companhia.
O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais das controladas em conjunto:
Participações nas
Carapa
MAPISA II
Telecel
PRS XXIV
controladas em
Empreendimentos
Empreendimento
Participações Ltda. Imobiliário SPE S.A.
Incorporadora S.A.
conjunto
Imobiliário S.A.
Balanço patrimonal 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
–
–
11.930
15.302
12
39
25
109
Circulante
Não circulante
–
86
18.321
18.374
7.708
7.642
3.678
18.127
Total do ativo
–
86
30.251
33.676
7.720
7.681
3.703
18.236
Passivo
–
–
1.284
1.141
–
–
–
2.586
Circulante
Não circulante
–
1
260
1.283
50
–
2.304
2.514
Total do passivo
–
1
1.544
2.424
50
–
2.304
5.100
Patrimônio líquido
–
85
28.707
31.252
7.670
7.681
1.399
13.136
Demonstração do
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
resultado
Resultado do período
–
–
655
407
(11)
(9)
(3.524)
3.620
JSC Mapisa SPE I
Expresso 2222
Empreendimentos
Empreendimento
Participações nas
Imobiliários S.A.*
Imobiliário S.A.*
controladas em conjunto
MAPISA I S.A. **
Balanço patrimonial
31/12/2021
31/12/220 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Circulante
3.893
7.286
362
1.066
–
–
Não circulante
26
39
30
–
–
–
Total do ativo
3.919
7.325
392
1.066
–
–
Passivo
Circulante
2.730
402
34
77
–
–
Não circulante
26
84
450
–
–
–
Total do passivo
2.756
486
484
77
–
–
Patrimônio líquido
1.163
6.839
(92)
989
–
–
Demonstração do resultado
31/12/2021
31/12/220 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Resultado do período
(406)
662
(1.089)
(617)
–
681
(*) Considera o resultado após novembro de 2020 (combinação de negócios realizada em estágios). (**) Considera o
resultado de 2020 até a aquisição do controle, em novembro (combinação de negócios realizada em estágios)
As informações sobre as controladas em conjunto são: Telecel Participações Ltda.: A sociedade foi constituída
em 23/04/1992 tendo como objeto social a participação em sociedades que tenham por objeto a implantação, prestação e operação de serviços de telecomunicações sem fio. Em setembro de 2021, a investida foi incorporada pela
Telecel Telecomunicações Ltda. Telecel Telecomunicações Ltda. A sociedade foi constituída em 15/04/1992 tendo
como objeto social a implantação, prestação e operação de serviços de telecomunicações, em especial os serviços
de telecomunicações sem fio. Em dezembro de 2021, os sócios realizaram distrato da sociedade, extinguindo assim a
investida. Carapa Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.: A sociedade foi constituída em 04/11/2009 e tem como
objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento comercial e residencial no bairro Cachambi,

na cidade e estado do Rio de Janeiro. Mapisa I S.A.: A sociedade foi constituída em 01/06/2009 e tem como objeto
social a participação em outras sociedades do setor imobiliário e incorporação de empreendimentos imobiliários. Em
novembro de 2020, a Companhia adquiriu, através da Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., as ações
remanescentes de propriedade de terceiros da sociedade, adquirindo seu controle. MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A.: A sociedade foi constituída em 21/01/2015 e tem como objeto social promover, mediante incorporação
imobiliária, empreendimento residencial, no bairro de Ipanema, na cidade e estado do Rio de Janeiro. PRS XXIV Incorporadora S.A.: A sociedade foi constituída em 03/03/2011 e tem como objeto social promover, mediante incorporação
imobiliária, empreendimento residencial, no bairro da Tijuca, na cidade e estado do Rio de Janeiro. JSC Mapisa SPE I
Empreendimentos Imobiliários S.A.: A sociedade foi constituída em 08/11/2011 e tem como objeto social promover,
mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial e comercial, na cidade de Fortaleza no estado do Ceará. Expresso 2222 Empreendimento Imobiliário S.A.: A sociedade foi constituída em 03/11/2011 e tem como objeto
social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial e comercial, na cidade de Salvador no
estado da Bahia. Coligadas: O quadro abaixo apresenta os percentuais de participação nas coligadas:
Participação no capital social (%)
Participação
31/12/2021
31/12/2020
Ultrapar Participações S.A. (1) (2)
Direta
–
4,19
(1)
Klabin S.A.
Direta
4,49
6,40
(3)
Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.
Direta
10,00
10,00
(1)
Percentual considera ações em tesouraria. (2) Reclassificado para outros investimentos, avaliado a valor justo.
(3)
Investida com passivo a descoberto, refletido no passivo não circulante da Companhia.
O quadro abaixo apresenta os balanços patrimoniais das coligadas:
Vista Golf
Hesa 159
Empreendimentos
Investimentos
Participações
Ultrapar
Klabin S.A.
Imobiliários S.A.
Imobiliários S.A.
em coligadas
Participações S.A. *
Balanço patrimonial 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Circulante
– 1.297.101 13.072.755 9.935.323
2
1
–
–
– 11.695.597 27.480.124 24.351.092
–
–
–
–
Não circulante
Total do ativo
– 12.992.698 40.552.879 34.286.415
2
1
–
–
Passivo
Circulante
– 1.566.780 5.501.746 3.435.511
20
19
–
–
Não circulante
– 1.892.172 29.311.565 27.040.599
–
–
–
–
Total do passivo
– 3.458.952 34.813.311 30.476.110
20
19
–
–
Patrimônio líquido
– 9.533.746 5.739.568 3.810.305
(18)
(18)
–
–
Demonstração do
Resultado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
132.163
893.383 4.151.123 (2.487.870)
(5)
(7)
–
(72)
Resultado do período
(1)
Percentual considera ações em tesouraria. (2) Reclassificado para outros investimentos, avaliado a valor justo.
(3)
Investida com passivo a descoberto, refletido no passivo não circulante da Companhia. (*) Considera o resultado até
março de 2021 (reclassificado para outros investimentos em abril de 2021, avaliado a valor justo).
As informações sobre as coligadas são: Ultrapar Participações S.A.: A sociedade foi constituída em 11/12/1953
e tem como objeto social a aplicação de capitais próprios no comércio, na indústria e na prestação de serviços e em
atividades congêneres, inclusive mediante participação em outras sociedades. Por meio de suas controladas, atua na
distribuição e varejo especializado de combustíveis ("Ipiranga") e de gás liquefeito de petróleo - GLP ("Ultragaz"), no
varejo farmacêutico (“Extrafarma”), na indústria de especialidades químicas ("Oxiteno"), e na armazenagem de granéis
líquidos ("Ultracargo"). Em abril de 2021, a Companhia deixou de ter relação de coligação com a investida, passando
a ser reconhecida como outros investimentos e com avaliação a valor justo, e não mais por equivalência patrimonial.
Klabin S.A.: A sociedade foi constituída em 20/12/1934 e tem como objeto social a atuação em segmentos da indústria
de papel e celulose, mediante produção e venda de madeira, papéis de embalagem, sacos de papel e caixas de papelão
ondulado e celulose, para os mercados interno e externo. Parte de suas atividades são integradas desde o florestamento
até a fabricação dos produtos finais. Vista Golf Empreendimentos Imobiliários S.A.: A sociedade foi constituída em
12/04/2006 e tem como objeto social promover, mediante incorporação imobiliária, empreendimento residencial no
bairro de Jurubatuba, subdistrito Capela do Socorro, na capital do estado de São Paulo. Hesa 159 – Investimentos
Imobiliários S.A.: A sociedade foi constituída em 18/02/2013 e tem como objeto social promover, mediante incorporação
imobiliária, empreendimento residencial e comercial na capital do estado de São Paulo. Em julho de 2020, a Companhia
alienou a totalidade de sua participação na sociedade (notas explicativas 9 e 19). Outros investimentos: As informações sobre os outros investimentos são: Ultrapar Participações S.A.: A sociedade foi constituída em 11/12/1953
e tem como objeto social a aplicação de capitais próprios no comércio, na indústria e na prestação de serviços e em
atividades congêneres, inclusive mediante participação em outras sociedades. Por meio de suas controladas, atua na
distribuição e varejo especializado de combustíveis ("Ipiranga") e de gás liquefeito de petróleo - GLP ("Ultragaz"), no
varejo farmacêutico (“Extrafarma”), na indústria de especialidades químicas ("Oxiteno"), e na armazenagem de granéis
líquidos ("Ultracargo"). Sogemar – Sociedade Geral de Marcas Ltda.: A sociedade foi constituída em 31/07/1998 e
tem como objeto social a locação, arrendamento, ou licenciamento de uso de marcas e outros bens próprios e direitos
de qualquer natureza. Em novembro de 2020, a investida foi incorporada pela coligada Klabin S.A.. BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas: A sociedade foi constituída em 23/09/2005 e tem como objeto social a
atuação na exploração de atividades agrícola, pecuária e florestal. Nortec Química S.A.: A sociedade foi constituída
em 20/12/1985 e tem como objeto social a industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos
químicos, a realização de pesquisas e desenvolvimento de tecnologias e de produtos, a prestação de assistência técnica e de serviços na área comercial, tecnológica e de produção para terceiros e a participação em outras sociedades,
como sócia-cotista ou acionista. 15. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO: São representadas por imóveis de
propriedade da Companhia disponíveis para aluguel, avaliados à valor justo, por profissionais independentes.
Controladora e Consolidado
Descrição
31/12/2021
31/12/2020
Saldo no início do exercício
23.051
46.205
(1.814)
Ajuste a valor justo
78
Custos de transmissão
–
660
–
(22.000)
Baixa por alienação
Saldo no fim do exercício
23.129
23.051
Em julho de 2020, a Companhia alienou o Edifício Monteiro Aranha, para membros do grupo de controle da Companhia,
pelo valor total de R$ 22.000, com entrada paga no ato da assinatura do contrato de compra e venda, e saldo a ser
pago em até 05 parcelas semestrais, a partir de dezembro de 2020, com atualização de CDI, acrescidos de 4,5% ao
ano (notas explicativas 9 e 10). As propriedades para investimento geraram para a Companhia uma receita de aluguel de R$ 2.174 até 31/12/2021 (até 31/12/2020 – R$ 2.290). 16. IMOBILIZADO: (a) Composição do imobilizado:
O quadro abaixo apresenta a composição do imobilizado:
31/12/2021
31/12/2020
Controladora
Custo
Depreciação Acumulada
Líquido
Líquido
Veículos e equipamentos de informática
1.441
(955)
486
658
Direito de uso por arrendamento
11.546
(1.910)
9.636
9.238
1.619
(1.284)
335
422
Móveis e utensílios e outros
14.606
(4.149)
10.457
10.318
Total
31/12/2021
31/12/2020
Consolidado
Custo
Depreciação Acumulada
Líquido
Líquido
Edifícios
34
(20)
14
14
Veículos e equipamentos de informática
1.483
(994)
489
659
Direito de uso por arrendamento
11.546
(1.910)
9.636
9.238
1.647
(1.312)
335
422
Móveis e utensílios e outros
14.710
(4.236)
10.474
10.333
Total
(b) Movimentação do imobilizado: O quadro abaixo apresenta a movimentação sumária do imobilizado:
Controladora
Veículos e equipamenDireito de uso
Móveis e
Edifícios
Total
tos de informática p/arrendamento utensílios e outros
Custo
Em 31/12/2020
–
1.675
10.500
1.617 13.792
Adições
–
36
1.046
2
1.084
–
(270)
–
–
(270)
Baixa
Em 31/12/2021
–
1.441
11.546
1.619 14.606
Depreciação acumulada
Em 31/12/2020
–
(1.017)
(1.262)
(1.195) (3.474)
Adições
–
(208)
(648)
(89)
(945)
Baixas
–
270
–
–
270
Em 31/12/2021
–
(955)
(1.910)
(1.284) (4.149)
Líquido
–
486
9.636
335 10.457

Edifícios
Custo
Em 31/12/2019
Adições
Baixa
Em 31/12/2020
Depreciação acumulada
Em 31/12/2019
Adições
Baixas
Em 31/12/2020
Líquido

–
–
–
–

1.406
269
–
1.675

10.988
712
(1.200)
10.500

–
–
–
–
–

(840)
(177)
–
(1.017)
658

(618)
(644)
–
(1.262)
9.238

Edifícios
Custo
Em 31/12/2020
Adições
Baixas
Em 31/12/2021
Depreciação acumulada
Em 31/12/2020
Adições
Baixas
Em 31/12/2021
Líquido

Controladora
Veículos e equipamenDireito de uso
tos de informática p/arrendamento

Consolidado
Veículos e equipamenDireito de uso
tos de informática p/arrendamento

34
–
–
34

1.764
41
(322)
1.483

10.500
1.046
–
11.546

(20)
–
–
(20)
14

(1.105)
(211)
322
(994)
489

(1.262)
(648)
–
(1.910)
9.636

Total

1.615
2
–
1.617

14.009
983
(1.200)
13.792

(1.101) (2.559)
(94)
(915)
–
–
(1.195) (3.474)
422 10.318
Móveis e
utensílios e outros

Total

1.645
2
–
1.647

13.943
1.089
(322)
14.710

(1.223) (3.610)
(89)
(948)
–
322
(1.312) (4.236)
335 10.474
Móveis e utensílios e outros

Total
Custo
Em 31/12/2019
34
1.495
10.988
1.643 14.160
988
Adições
–
274
712
2
Baixas
–
(5)
(1.200)
– (1.205)
Em 31/12/2020
34
1.764
10.500
1.645 13.943
Depreciação acumulada
Em 31/12/2019
(18)
(928)
(618)
(1.128) (2.692)
Adições
(2)
(177)
(644)
(95)
(918)
Em 31/12/2020
(20)
(1.105)
(1.262)
(1.223) (3.610)
Líquido
14
659
9.238
422 10.333
(c) Método de depreciação: O quadro abaixo apresenta as taxas de depreciação utilizadas com base na vida útil
econômica dos bens imobilizados da Companhia:
Taxa Anual (%)
Vida útil (em anos)
Controladora e Consolidado
25
Edifícios
4
Veículos
20
5
Equipamentos de informática
20
5
Móveis e utensílios
10
10
Direito de uso por arrendamento
5
20

www.monteiroaranha.com.br

Edifícios

Consolidado
Veículos e equipamenDireito de uso
tos de informática p/arrendamento

Móveis e
utensílios e outros
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17. PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALHISTAS: De acordo com o CPC 25, a Em 2021, a controlada em conjunto JSC Mapisa SPE I Empreendimentos Imobiliários S.A. aprovou a redução de seu
Administração adota o procedimento de classificar os processos administrativos ou judiciais em face da Companhia em capital social em R$ 5.020 (nota explicativa 14), com saldo a liquidar de R$ 1.360 em 31/12/2021. Em 2021, a controlada Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. aprovou a redução de seu capital social em R$ 105.000 (nota
função do risco de perda, baseado na opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte forma:
explicativa 14), com saldo a liquidar de R$ 63.500 em 31/12/2021. (c) Empréstimos e financiamentos: Em 2020,
a Companhia firmou contratos de cédula de crédito bancário (“CCB”) no valor total de R$ 200.000, com taxa de juros
III - Para as causas cujo
II - Para as causas cujo
I - Para as causas cujo
de CDI e acréscimo de taxa fixa entre 0,98% a 1,50% ao ano, e vencimentos em parcelas ao longo de 2021 e 2022
desfecho negativo para a Companhia seja
desfecho negativo para a
desfecho negativo para a
com prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de ações e outras aplicações financeiras, sem covenants
considerado como de risco remoto
Companhia seja considerado
Companhia seja considerado
financeiros. Os recursos obtidos com esses empréstimos foram direcionados para o alongamento do passivo bancário,
como de risco possível
como de risco provável
investimentos, aplicações financeiras, reforço de capital de giro e/ou demais usos gerais da Companhia. Em 2021, a
Somente são divulgadas em notas explicativas
Companhia realizou a portabilidade de parte de seus contratos de CCB, mantendo o montante de R$ 200.000, com taxa
As informações correspondentes
as informações que, a critério da Administração,
de juros de CDI e acréscimo de taxa fixa entre 0,55% a 1,50% ao ano, vencimentos ao longo de 2022, com prestação
São constituídas provisões
são divulgadas em notas
sejam julgadas de relevância para o pleno
de garantia por meio da alienação fiduciária de ações e outras aplicações financeiras, sem covenants financeiros.
explicativas
entendimento das demonstrações financeiras
31/12/2021
31/12/2020
201.364
–
Não existem contingências tributárias, cíveis e trabalhistas relevantes que tenham sido avaliadas como de perda provável Saldo inicial
–
200.000
ou possível que devessem ser provisionadas ou divulgadas nas demonstrações financeiras da Companhia. 18. PATRI- Parcelas recebidas
11.425
1.364
MÔNIO LÍQUIDO: (a) Capital social: O capital social, subscrito e integralizado, da Companhia no encerramento dos Juros
(11.108)
–
exercícios reportados, está representado por 12.251.221 ações ordinárias, sem valor nominal, correspondente ao valor Parcelas pagas
Saldo final
201.681
201.364
de R$ 716.838 em 2020 e R$ 616.838 em 2021. Em 2021, foi realizada a redução de capital da Companhia, aprovada
em assembleia geral extraordinária, no valor de R$ 100.000, sem cancelamento de ações, facultado aos acionistas a d) Debêntures: Em 2019, a Companhia realizou sua primeira emissão de debêntures, no valor de R$ 200.000, não
restituição por meio do recebimento de units de Klabin ou recebimento em dinheiro. (b) Lucro por ação: Nos exercícios conversíveis em ações e em série única. As debêntures terão vencimento em 5 anos, com amortizações semestrais
apresentados, a Companhia e suas controladas não possuíam instrumentos com potencial dilutivo, sendo, portanto, em 4 parcelas de 2023 a 2024, e com remuneração correspondente a taxa de CDI e acréscimo de taxa fixa de 0,36%
ao ano, com pagamentos semestrais entre 2020 e 2025, com prestação de garantia por meio da alienação fiduciária
equivalentes o seu lucro por ação básico e diluído.
de ações. Os recursos obtidos com essa emissão foram direcionados para o alongamento do passivo bancário, investi31/12/2021
31/12/2020 mentos, aplicações financeiras e capital de giro da Companhia. Em 2021, a Companhia realizou sua segunda emissão
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
591.383
(9.345) de debêntures, no valor de R$ 500.000, não conversíveis em ações e em série única. As debêntures terão vencimento
Média ponderada de número de ações
12.251.221
12.251.221 em 5 anos, com amortizações semestrais em 5 parcelas de 2024 a 2026, e com remuneração correspondente a taxa
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação - em reais
48,27
(0,76) de CDI e acréscimo de taxa fixa de 1,35% ao ano, com pagamentos semestrais entre 2022 e 2026, com prestação de
(c) Reserva de lucros: (i) Reserva legal: De acordo com a legislação societária brasileira, a Companhia deve destinar garantia por meio da alienação fiduciária de ações. Os recursos obtidos com essa emissão foram direcionados para
5% do lucro líquido auferido do exercício, que não exceda a 20% do capital social, para constituição da reserva legal. o alongamento do passivo bancário, investimentos, reforço de capital de giro e demais usos gerais da Companhia.
A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social da Companhia e somente poderá ser utilizada
31/12/2021
31/12/2020
para compensar prejuízos ou aumentar o capital, caso seja deliberado pela Assembleia Geral. (ii) Reserva para in- Saldo inicial
200.053
200.445
vestimentos: Tem por finalidade financiar futuros projetos da Companhia. (iii) Reserva Estatutária: Composta pela Novas captações
500.000
–
Reserva para Investimentos e Capital de Giro, constituída por parcela variável de até 75% do lucro líquido ajustado na Juros remuneratórios
16.146
6.234
forma da lei, não podendo ultrapassar o capital social, para o financiamento da manutenção, expansão e do desenvol- Amortizações e pagamentos
(9.275)
(6,626)
vimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia. (d) Dividendos e juros sobre o capital próprio: Custo de emissão
(2.591)
–
O Estatuto Social da Companhia assegura um dividendo mínimo obrigatório, correspondente a 25% do lucro líquido Saldo final
704.333
200.053
ajustado, podendo a Diretoria levantar balanços intermediários e declarar dividendos com base nos lucros apurados 23. GERENCIAMENTO DE RISCOS: 23.1. Risco em investimentos mantidos em controladas, coligadas e connesses balanços. Em 2021, a Companhia declarou R$ 499.000 em dividendos e R$ 41.000 em juros sobre o capital troladas em conjunto: Os principais ativos da Companhia são os investimentos na Klabin S.A., Ultrapar Participações
próprio, sendo R$ 332.101 atribuídos ao lucro do exercício e R$ 207.899 a reserva para investimentos.
S.A. e BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Os detalhamentos de seus riscos e suas políticas
Proventos
Data de aprovação
Valor total
Valor por ação
Data do pagamento de gerenciamento de riscos estão divulgados nas notas explicativas das demonstrações financeiras das referidas
Dividendos
16/03/2021
40.000
3,26498
01/04/2021 investidas, incluindo os efeitos relacionados a pandemia da COVID-19. A Companhia detém também investimentos
Juros s/ capital próprio
16/03/2021
10.000
0,81625
01/04/2021 em controladas, coligadas e controladas em conjunto no setor imobiliário, que estão expostos a riscos associados à
Dividendos
17/05/2021
42.000
3,42823
02/06/2021 incorporação imobiliária, construção e venda de imóveis, e pode ser fortemente influenciado pelos riscos de aumento
Juros s/ capital próprio
17/05/2021
8.000
0,65300
02/06/2021 de alíquotas de impostos existentes, criação de novos impostos, conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o
Dividendos
15/07/2021
8.000
0,65300
02/08/2021 crescimento do setor através de desaceleração da economia, aumento da taxa de juros, inflação, flutuação da moeda,
Juros s/ capital próprio
15/07/2021
7.000
0,57137
02/08/2021 desemprego, redução do poder de compra da população e instabilidade política. A mudança nas políticas de finanDividendos
15/09/2021
43.000
3,50985
01/10/2021 ciamento para compra de imóveis e/ou aumento das taxas de juros podem prejudicar a capacidade ou disposição de
Juros s/ capital próprio
15/09/2021
7.000
0,57137
01/10/2021 compradores de imóveis para financiar suas aquisições. Consequentemente, tais fatos podem causar uma redução da
Dividendos
29/10/2021
300.000
24,48736
05/11/2021 demanda por imóveis das investidas, podendo gerar perdas e prejuízos substanciais, colocando em risco a capacidade
Dividendos
14/12/2021
66.000
5,38722
30/12/2021 das investidas em pagar as suas despesas e obrigações, e distribuir dividendos ou até mesmo a realização dos empreJuros s/ capital próprio
14/12/2021
9.000
0,73462
30/12/2021 endimentos. Eventuais restrições ao crédito e fatores macroeconômicos, tais como variações nas taxas de desemprego
e de juros, podem impactar de maneira significativa a comercialização de unidades imobiliárias pela investida, ocasioO dividendo mínimo obrigatório do exercício foi calculado como se segue:
nando prejuízos financeiros e colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos.
Descrição
31/12/2021
por ação
31/12/2020
por ação Nesse segmento, a Companhia tem como estratégia investir em Sociedades de Propósitos Específicos (“investidas”) em
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
591.383
(9.345)
parceria com empresas do setor imobiliário, portanto, está exposta ao risco de os sócios nas investidas apresentarem
Reserva legal
(29.570)
–
dificuldades financeiras, serem demandados em processos judiciais ou qualquer outro fato que possa vir a prejudicar a
Baixa do custo atribuído ao imobilizado
–
8.589
sua capacidade financeira, sua imagem e sua atuação neste segmento ou, ainda, que possa comprometer a viabilidade
Base de cálculo
561.813
(756)
financeira das investidas, colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. As
Percentual do dividendo
25%
25%
Dividendo mínimo obrigatório
140.453
11,46
–
0,00 matérias-primas básicas utilizadas podem sofrer aumentos de preço em valores superiores àqueles apurados pelos
índices de reajustamento dos contratos celebrados. A elevação do preço dos insumos a valores superiores ao que o
A movimentação dos dividendos e JCP a pagar no exercício ocorreram de acordo com o quadro abaixo:
mercado consumidor é capaz de absorver pode gerar dificuldade na comercialização dos imóveis e a consequente
diminuição da lucratividade destes investimentos. Eventuais atrasos ou falhas na prestação de serviços por parte das
Dividendos
JCP
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020 construtoras contratadas pelas investidas podem ter um efeito adverso e sujeitar estas à imposição de responsabilidaSaldo Inicial
149
82
10.660
7.693 de civil e prejuízos financeiros, colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos.
Distribuições aprovadas no período
499.000
22.000
41.000
51.000 A utilização de mão de obra terceirizada por parte das investidas implica a assunção de contingências de natureza
Pagamentos realizados
(498.939)
(21.924)
(51.606)
(48.014) trabalhista e previdenciária por solidariedade, podendo gerar prejuízos financeiros ou de imagem e colocar em risco a
Prescrições
(31)
(9)
(13)
(19) rentabilidade dos empreendimentos. Adicionalmente, o setor depende de serviços públicos, em especial os de água e
Saldo Final
179
149
41
10.660 energia elétrica, e de uma vasta cadeia de produtos, serviços e outros fatores inerentes ao mercado imobiliário, fazendo
19. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) LÍQUIDAS: O quadro abaixo apresenta o saldo de outras receitas líquidas: com que qualquer diminuição ou interrupção desses possam causar dificuldades ou prejuízos financeiros, colocando em
risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos. A atividade imobiliária está sujeita à legislação
Controladora
Consolidado
vigente, dependendo de autorizações e licenças exigidas no que diz respeito à construção, uso do solo, proteção do meio
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020 ambiente e do patrimônio histórico, proteção ao consumidor e outros, que afetam as atividades de aquisição de terrenos,
Receitas
Receitas de aluguéis de imóveis
2.174
2.290
2.174
2.343 incorporação e construção. A impossibilidade de obter tais autorizações e licenças, ou a ocorrência de atrasos na sua
Receitas de dividendos (1)
32.414
12.479
32.414
12.479 obtenção, podem causar prejuízos financeiros e colocar em risco a realização ou a rentabilidade dos empreendimentos.
Ajuste a valor justo de investimentos (2)
300.922
34.618
310.723
34.618 Na hipótese de eventual descumprimento da legislação vigente é possível que ocorram sanções administrativas, tais
Variação do percentual de participação (3)
–
19.576
–
19.576 como imposição de multas, embargo de obras, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, além de outras
Resultado da venda de investimentos (4)
48.038
42.391
48.038
50.881 penalidades civis e criminais, colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empreendimentos.
Avaliação de propriedade para investimento
78
–
78
– O mercado imobiliário está sujeito também a mudanças nas regulamentações relativas à edificação e ao zoneamento.
Ganho por compra vantajosa de investimentos
–
–
–
1.517 Mudanças de regulamentações relativas à edificação e ao zoneamento, antes ou durante a execução do projeto imoOutras receitas operacionais
9
210
514
225 biliário, podem causar prejuízos financeiros, colocando em risco a rentabilidade ou até mesmo a realização dos empre383.635
111.564
393.941
121.639 endimentos. Esses riscos podem gerar prejuízos substanciais para a Companhia, na medida em que coloca em risco a
capacidade da investida em pagar suas obrigações e distribuir dividendos, podendo, inclusive, obrigar a Companhia a
Despesas
Variação do percentual de participação
(268)
–
(268)
– responder solidariamente pelas obrigações financeiras e eventuais processos nas esferas criminal, cível e trabalhista
Ajuste de reclassificação de ativo (5)
(26.711)
–
(26.711)
– das investidas. 23.2. Risco de liquidez e de crédito: O risco de liquidez é o risco da Companhia não cumprir com as
Avaliação de propriedade para investimento
–
(1.814)
–
(1.814) suas obrigações financeiras. Tendo em vista que os saldos de caixa, de equivalentes de caixa, aplicações financeiras
Outras despesas operacionais
–
–
–
(4) e demais créditos, são superiores às obrigações contraídas de curto prazo, a Administração julga ser baixo o risco em
(26.979)
(1.814)
(26.979)
(1.818) relação à capacidade de pagamento pontual de suas obrigações. O quadro abaixo demonstra análise dos vencimentos
356.656
109.750
366.962
119.821 para os passivos financeiros em aberto, em 31/12/2021 e 31/12/2020:
(1)
Controladora
Dividendos recebidos de outros investimentos não avaliados por equivalência patrimonial (nota explicativa 14).
(2)
31/12/2021
31/12/2020
Resultado da avaliação de investimentos de caráter permanente, avaliados a valor justo (nota explicativa 14). (3) VaAté De 1 ano Mais de
Até De 1 ano Mais de
riação da participação no investimento pelo aumento de capital social, na conversão de debêntures e na incorporação
1 ano a 5 anos 5 anos
1 ano a 5 anos 5 anos
Total
Total
da Sogemar pela Klabin, e pela movimentação de ações em tesouraria (nota explicativa 14). (4) Resultado da venda de
(279)
–
–
(279)
(133)
–
–
(133)
investimentos avaliados por equivalência patrimonial (nota explicativa 14). (5) Baixa de outros resultados abrangentes Fornecedores
Dividendos e JCP a pagar
(220)
–
–
(220) (10.809)
–
– (10.809)
reflexos na perda de influência significativa em coligadas (nota explicativa 14).
Operações financeiras
(4.113)
–
–
(4.113)
(430)
–
–
(430)
20. DESPESAS POR NATUREZA: O quadro abaixo apresenta as informações das despesas por natureza:
Empréstimos e
Controladora
Consolidado
financiamentos
(219.663)
–
–
(219.663) (155.530)
(54.235)
– (209.765)
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020 Debêntures
(82.373) (926.336)
– (1.008.709)
(5.779) (238.990)
– (244.769)
Despesas com pessoal
(19.896)
(19.768)
(21.708)
(21.908)
(306.648) (926.336)
– (1.232.984) (172.681) (293.225)
– (465.906)
Contratação de serviços
(3.382)
(6.814)
(4.318)
(6.403)
Consolidado
Despesas tributárias
(1.003)
(546)
(1.025)
(1.158)
31/12/2021
31/12/2020
Depreciação e amortização
(837)
(815)
(840)
(818)
Até De 1 ano Mais de
Até De 1 ano Mais de
Aluguéis e condomínio
(295)
(551)
(319)
(1.628)
1 ano a 5 anos 5 anos
1 ano a 5 anos 5 anos
Total
Total
Comunicações, utilidades e publicações
(559)
(584)
(607)
(616) Fornecedores
(413)
–
–
(413)
(474)
–
–
(474)
Manutenção e conservação
(167)
(146)
(181)
(163) Dividendos e JCP a pagar
(220)
–
–
(220) (10.809)
–
– (10.809)
Doações
(1.382)
(1.327)
(1.384)
(1.329) Operações financeiras
(4.113)
–
–
(4.113)
(430)
–
–
(430)
Outras despesas
(2.291)
(1.673)
(2.360)
(2.541) Empréstimos e
Doações para auxílio no combate ao COVID-19
(1.475)
(1.913)
(1.475)
(1.913)
financiamentos
(219.663)
–
–
(219.663) (155.530)
(54.235)
– (209.765)
(31.287)
(34.137)
(34.217)
(38.477) Debêntures
(82.373) (926.336)
– (1.008.709)
(5.779) (238.990)
– (244.769)
(306.782) (926.336)
– (1.233.118) (173.022) (293.225)
– (466.247)
21. RESULTADO FINANCEIRO: O quadro abaixo apresenta o resultado financeiro:
O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir com uma obrigação prevista em um instrumento
Controladora
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020 financeiro ou contrato com o cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Para mitigar esses riscos, as disponibilidaReceitas financeiras
des financeiras e os contratos de swap são mantidos em instituições financeiras consideradas de primeira linha pela
7.250
5.672
8.204
5.911 Administração. 23.3. Risco cambial: O risco cambial é a possibilidade de haver variações na taxa de câmbio (Real/
Rendimentos de aplicação em renda fixa
Variação de aplicação em renda variável
508.050
611.517
508.051
611.517 Dólar). Considerando que a Companhia tem exposição positiva ao Dólar, o risco seria esta moeda se desvalorizar
Aluguel de ações
–
32
–
32 frente ao Real. A Administração acompanha permanentemente as variáveis de mercado relacionadas ao risco cambial
Variações monetárias
599
629
8.703
4.379 a que está exposta e demonstra potenciais impactos no seu resultado financeiro através de análise de sensibilidade
Variações cambiais
–
3.165
–
3.165 (nota explicativa 24.i). 23.4. Risco de taxa de juros: Parte das aplicações financeiras da Companhia estão atreladas
Derivativos
–
53.748
–
53.748 às variações das taxas Selic e CDI, expondo esses ativos às variações dessas taxas. Em caso de redução das taxas
Outras receitas financeiras
506
475
612
718 de juros, no entanto, é provável que a Companhia apresente uma redução de ganhos nas aplicações financeiras com
516.405
675.238
525.570
679.470 exposição as taxas Selic e CDI. A Companhia emitiu 200.000 debêntures em 2019, no valor de R$ 200.000, sujeita
Despesas financeiras
a uma taxa de juros remuneratórios de CDI, acrescidos de taxa fixa ao ano. Desta forma a Companhia está exposta
–
(775)
–
(776) a variação do CDI sobre o valor destas debêntures. A Companhia captou em 2020 recursos através de cédulas de
Perdas de aplicação em renda fixa
Variação de aplicação em renda variável
(368.847)
(501.356)
(368.847)
(501.356) crédito bancário (“CCB”), no valor total de R$ 200.000, sujeita a uma taxa de juros remuneratórios de CDI, acrescido
Variações monetárias
(11.425)
(2.473)
(11.425)
(5.045) de taxa fixa ao ano. Desta forma a Companhia está exposta a variação do CDI sobre o valor destes empréstimos.
Variações cambiais
–
(45.395)
–
(45.395) A Companhia emitiu 500.000 debêntures em 2021, no valor de R$ 500.000, sujeita a uma taxa de juros remuneratórios
Derivativos
–
(12.792)
–
(12.792) de CDI, acrescidos de taxa fixa ao ano. Desta forma a Companhia está exposta a variação do CDI sobre o valor destas
Juros sobre arrendamento mercantil
(1.053)
(1.052)
(1.053)
(1.052) debêntures. A Administração acompanha permanentemente as variáveis de mercado relacionadas ao risco de taxa de
Encargos sobre debêntures
(16.322)
(6.235)
(16.322)
(6.235) juros a que está exposta e demonstra potenciais impactos no seu resultado financeiro através de análise de sensibiliOutras despesas financeiras
(80)
(9)
(85)
(11) dade (nota explicativa 24.ii). 23.5. Risco de volatilidade no preço de ações e cotas de fundos de investimentos:
Tributos sobre receita financeira
(2.052)
(10.615)
(2.250)
(10.702) A Companhia investe, através de seus fundos exclusivos, em ações negociadas na B3, em bolsas estrangeiras e em
(399.779)
(580.702)
(399.982)
(583.364) cotas de fundos de investimentos, portanto, está exposta à variação do preço desses ativos. Para administrar o risco
Resultado financeiro líquido
116.626
94.536
125.588
96.106 decorrente de investimentos em ações e cotas de fundos de investimentos, a carteira é diversificada com gestão pro22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Os instrumentos financeiros da Companhia são compostos, majoritariamente, fissional, de acordo com os limites estabelecidos pela Administração. Com o intuito de proteger parte do seu patrimônio
por títulos públicos (LFT, LTN e NTN) e CDB de instituições financeiras, fundos de renda fixa, ações de companhias de cenários político e macroeconômico adversos que possam causar volatilidade no preço das ações e cotas de fundos
listadas na B3 e em bolsas internacionais, Exchange Traded Funds (“ETF”), contratos de swap, dólar futuro, índice de investimentos de sua propriedade, a Companhia utilizou-se e pode vir a utilizar instrumentos de proteção como por
Ibovespa futuro, índice S&P 500 futuro, operação a termo de ações, empréstimos e debêntures. O quadro abaixo exemplo venda a descoberto de BOVA11, venda de índice Ibovespa futuro, compra ou venda de opções de ações e
índices e contratos de swap. A Administração da Companhia acompanha permanentemente as variáveis de mercado
apresenta os valores contábeis e os valores justos dos instrumentos financeiros:
relacionadas ao risco de volatilidade no preço das ações e das cotas de fundos de investimentos a que está exposta e
Controladora
Consolidado
demonstra potenciais impactos no seu resultado financeiro através de análise de sensibilidade (nota explicativa 24.iii).
Valor Contábil
Valor Justo
Valor Contábil
Valor Justo
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 24. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: (i) Análise de sensibilidade do câmbio: O quadro abaixo apresenta a análise
de sensibilidade do câmbio com base na cotação do Dólar em Real em 31/12/2021, considerando desvalorizações de
Caixa e equivalente
223.018
197.286
223.018
197.286
225.382
199.646
225.382
199.646 25% e 50%:
de caixa
Aplicações financeiras
535.772
440.233
535.772
440.233
536.060
440.233
536.060
440.233 Operação
Cenário base
Cenário I -25%
Cenário II -50%
Contas a receber
123
63
123
63
474
1.147
474
1.147 Taxa de câmbio R$/US$ em 31/12/2021
5,58
4,18
2,79
Alienação de
Ações
162.835
122.126
81.418
7.201
6.602
7.201
6.602
12.086
29.179
12.086
29.179 Dólar futuro (valor nocional)
investimentos
198.108
148.581
99.054
Alienação de estoques
–
–
–
–
62.733
88.176
62.733
88.176 Total
360.943
270.707
180.472
Créditos com operações
Efeito no resultado financeiro
(90.236)
(180.471)
14.252
–
14.252
–
14.252
–
14.252
– (ii) Análise de sensibilidade à variação da taxa de juros: Parte substancial das aplicações financeiras da Companhia
financeiras (a)
Partes relacionadas (b)
67.560
23.801
67.560
23.801
1.664
374
1.664
374 e suas controladas são indexados às taxas CDI e SELIC. Por outro lado, há também CCBs e debêntures emitidas
Investimentos (1)
964.242
134.251
964.242
134.251
964.242
134.251
964.242
134.251 pela Companhia atreladas ao CDI (nota explicativa 23.c). O quadro abaixo apresenta a análise de sensibilidade em
Obrigações com
31/12/2021, considerando a diminuição das taxas do cenário base em 25% e 50% para as aplicações financeiras, e um
operações
aumento das taxas do cenário base em 25% e 50% para as CCB e debêntures emitidas pela Companhia.
(4.113)
(430)
(4.113)
(430)
(4.113)
(430)
(4.113)
(430)
financeiras (a)
Empréstimos e
Saldo em
Cenário Base
Cenário I – 25%
Cenário II – 50%
(201.681) (201.364) (202.591) (201.364) (201.681) (201.364) (202.591) (201.364) Operação
financiamentos (c)
31/12/2021 Taxa Impacto $
Taxa Impacto $
Taxa Impacto $
Debêntures (d)
(704.333) (200.053) (772.260) (200.053) (704.333) (200.053) (772.260) (200.053) CDBs
CDI
229.189 9,15%
– 6,86%
(5.243) 4,58%
(10.485)
(1)
Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 14).
Fundos de investimento renda fixa CDI
90.583 9,15%
– 6,86%
(2.072) 4,58%
(4.144)
2.405 9,15%
– 6,86%
(55) 4,58%
(110)
(a) Crédito e obrigações com operações financeiras: (i) Futuro de dólar, índices Ibovespa e S&P 500: Com o Letras de arrendamento mercantil CDI
CDI
739 9,15%
– 6,86%
(17) 4,58%
(34)
intuito de proteger parte do seu patrimônio de cenários político e macroeconômico adversos, a Companhia utiliza-se de Letras financeiras
SELIC
18.986 9,15%
– 6,86%
(434) 4,58%
(869)
compras e vendas no mercado futuro de dólar, índice Ibovespa e índice S&P 500. Essas operações são realizadas no Títulos públicos
CDI
12.086 9,15%
– 6,86%
(276) 4,58%
(553)
âmbito da B3, com ajustes de posição liquidados diariamente (nota explicativa 8). (ii) Termo de ações: A Companhia Alienação de investimento
utiliza operações de termo de ações (venda de uma ação com uma compra a termo da mesma ação por um preço Alienação de estoque
CDI
62.733 9,15%
– 6,86%
(1.435) 4,58%
(2.870)
predeterminado) para obter recursos de curto prazo e aumentar suas disponibilidades financeiras (nota explicativa 8). Total
416.721
(9.532)
(19.065)
(iii) Opção de ações: Em 2021, a Companhia, adquiriu, de forma indireta, através do FIP Alta, opção de compra de mais
Saldo em
Cenário Base
Cenário I + 25%
Cenário II + 50%
2.375.479 ações ordinárias da companhia Nortec Química S.A., e opção de venda de até a totalidade de sua participação
31/12/2021 Taxa Impacto $
Taxa Impacto $
Taxa Impacto $
na companhia, podendo essas opções serem exercidas em até 3 anos. (b) Partes relacionadas: A Companhia realizou Operação
CDI
(201.681) 9,15%
– 11,44%
4.613 13,73%
9.227
operação de mútuo com sua controlada indireta Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., no valor de R$ 60.000, com Empréstimos (CCBs)
CDI
(704.333) 9,15%
– 11,44%
16.112 13,73%
32.223
vencimento em 2 anos, e com amortizações semestrais em até 5 parcelas, sem cobrança de juros e sujeito a antecipação Debêntures
(906.014)
20.725
41.450
(nota explicativa 10). Em 2021 foi realizada a liquidação do saldo remanescente do mútuo, no montante de R$ 23.800. Total
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Considerando que os impactos financeiros da variação da taxa de juros sobre ativos e passivos financeiros tem efeitos
opostos, os resultados sobre essas variações poderão ser parcialmente compensados. iii) Análise de sensibilidade
dos preços de ações e cotas de fundos de investimentos: O quadro abaixo apresenta a análise de sensibilidade
no valor das ações e nas cotas de fundos de investimentos com base nas cotações de mercado em 31/12/2021, considerando a desvalorização da carteira em 25% e 50%:
Operação
Cenário base
Cenário I -25%
Cenário II -50%
FIA
146.729
110.047
73.365
Ações
162.835
122.126
81.418
FICs de FIM
37.656
28.242
18.828
FIPs
54.422
40.817
27.211
FII
14.814
11.111
7.407
(1)
Investimentos
964.242
723.182
482.121
Total
1.380.698
1.035.525
690.350
Efeito no resultado financeiro
(345.173)
(690.348)
(1)
Investimentos em participações societárias avaliadas a valor justo (nota explicativa 14).

25. COBERTURA DE SEGUROS: Os imóveis de propriedade da Companhia e o conteúdo da sua sede, situada no
bairro Leblon - RJ estão cobertos por apólice de seguros contra incêndio e danos. A Companhia possui, ainda, apólices de
seguro com cobertura para danos, furto e roubo para os veículos de sua propriedade e seguro de responsabilidade civil
de Administradores, Diretores e/ou Conselheiros (D&O - Directors and Officers). Todas as apólices de seguro estavam
vigentes no exercício reportado e são renovadas anualmente. 26. Eventos subsequentes: Em fevereiro de 2022, a
Companhia celebrou aditamento à CCB junto ao Banco XP S.A., no valor de R$ 50.000, prorrogando o vencimento de
fevereiro de 2022 para março de 2022, com alteração da taxa de 100% do CDI mais taxa fixa de 0,98% ao ano, para
100% do CDI, e mantendo-se todas as demais condições. Em março de 2022, a Companhia celebrou novo aditamento
à esta mesma CCB, prorrogando o vencimento de março para maio de 2022, com alteração da taxa para 100% do CDI
e acréscimo de taxa fixa de 0,20% ao ano, a partir de 21 de abril de 2022, mantendo-se todas as demais condições.
Ao longo do 1º trimestre de 2022, foi realizada a liquidação antecipada do saldo remanescente do contas a receber da
Companhia, referente ao parcelamento das alienações do Edifício Monteiro Aranha e dos 13 pavimentos da Torre 1º
de Março (notas explicativas 9, 11 e 15), com valores reajustados até a data do efetivo recebimento, de acordo das
condições contratualmente estabelecidas.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente; Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - 1º Vice-Presidente; Roberto Duque Estrada de Sousa - 2º Vice-Presidente
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Na qualidade de diretores da MONTEIRO ARANHA S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ sob o nº 33.102.476/0001-92, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, sala 101-parte, Leblon,
CEP 22430-060, declaramos que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, assim como com as opiniões expressas no parecer
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Sergio Alberto Monteiro de Carvalho; Celi Elisabete Júlia Monteiro de Carvalho; Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello; Flavia Coutinho Martins; Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Acionistas, Monteiro Aranha S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na CVM: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Monteiro Aranha S.A., (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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, individual e consolidada, da Monteiro Aranha S.A. em 31/12/2021, o desempenho individual e consolidado
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS),
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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 individuais e consolidadas”. Somos independentes
em relação à Companhia e suas controladas, 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 Conforme descrito na Nota 2.1, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos
relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento manifestado pela CVM no Ofício circular/CVM/SNC/
SEP nº 02/2018 sobre a aplicação do NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse
assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma
opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto,
incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo
aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações
financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Avaliação de influência significativa na investida Klabin S.A: Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 14 a Monteiro Aranha S.A.
detém 4,49% da Klabin S.A. (“Klabin”), percentual inferior ao destacado pelo CPC 18 - Investimento em Coligada, em
Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e no IAS 28 - Investments in Associates and Joint Ventures
como indicadores de influência significativa em uma investida. Por esse motivo a Diretoria precisa exercer julgamento
e buscar outros indicativos para determinar a existência dessa influência significativa na investida que suporte a consequente aplicação do método de equivalência patrimonial para valorização desses investimentos. A existência de
influência significativa por investidor geralmente pode ser evidenciada por uma ou mais das seguintes formas: (a) representação no conselho de Administração ou na diretoria da investida; (b) participação nos processos de elaboração
de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições; (c) operações materiais entre o investidor
e a investida; (d) intercâmbio de diretores ou gerentes; e (e) fornecimento de informação técnica essencial. O saldo de
investimento que a Companhia possui na investida perfaz o montante de R$257.541 mil na controladora e no consolidado que representam 11,95% do ativo individual e 11,94% ativo consolidado da Companhia em 31/12/2021. Adicionalmente, durante o ano de 2021 a Companhia registrou o montante de R$172.462 mil na controladora e no consolidado, relativo a receitas de equivalência patrimonial advinda do resultado apurado pela investida. A avaliação da
influência significativa nos investimentos que a Companhia possui na Klabin foi avaliado como um dos principais assuntos de auditoria considerando a magnitude dos valores envolvidos, o percentual de participação abaixo de 20% que
a Companhia possui na investida e o fato do processo de avaliação da influência significativa nesses casos envolver
a avaliação de outros aspectos qualitativos e de julgamento com utilização de informações subjetivas. Como nossa
auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) procedimentos de indagação aos representantes da Companhia no Conselho de Administração da investida; (ii) avaliação da assiduidade
nas reuniões do Conselho de Administração dos representantes da Companhia na investida; (iii) inspeção de atas de
reunião e acordo de acionistas da investida que evidenciam como serão a distribuição das cadeiras no Conselho de
Administração; e (iv) revisão da adequação das divulgações efetuadas pela Companhia sobre as premissas utilizadas
para determinação da influência significativa na investida. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria
efetuados, que está consistente com a avaliação da Diretoria, consideramos aceitáveis as políticas de reconhecimento do investimento na investida Klabin, pelo método da equivalência patrimonial, mediante existência de influência
significativa na investida, para suportar os julgamentos, estimativas e informações incluídas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações
individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31/12/2021, elaboradas sob a
responsabilidade da Diretoria da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os

critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião,
essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Diretoria é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
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 individuais e consolidadas, 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 individuais e consolidadas:
A Diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, 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
individuais e consolidadas, a Diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Diretoria pretenda liquidar a Companhia e suas
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 de uma 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 individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Diretoria.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não
mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em
nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.
Felipe Sant’Anna Vergete
CRC-2SP015199/O-6
Contador CRC-1RJ106842/O-6

www.monteiroaranha.com.br

Importância das moedas digitais
O

Banco Inter, um
dos
primeiros
bancos digitais do
país, divulgou um relatório
sobre o que mudou com a
pandemia e a digitalização
de vários setores. “Uma das
mudanças envolve muitos
países que começaram a
planejar a virtualização de
suas moedas correntes”, cita Vitor Martins Carvalho,
analista de criptomoedas e
da conjuntura macroeconômica doméstica e internacional. O Brasil também
figura nessa lista.
O Banco Central está desenvolvendo uma moeda
digital própria e prevê começar testes com grupos específicos até o fim de 2022.
“Instituições financeiras tiveram que investir significativamente em suas plataformas
virtuais a fim de reduzir a
dependência de agências físicas. Observamos uma rápida
adoção de outros ativos digitais, como criptomoedas e
NFTs”, diz o analista.

O relatório de Inter cita
o CBDC (sigla para Central
Bank Digital Currency – ou
Moeda Digital Emitida por
Banco Central). De acordo
com uma pesquisa realizada
pelo Atlantic Council, apenas 35 países consideravam
desenvolver uma CBDC em
maio de 2020, enquanto,
atualmente, há mais de 90
países no processo de desenvolvimento.
Carvalho esclarece que
uma CBDC não pode ser
considerada uma criptomoeda, por alguns motivos. Primeiramente, para
realizar transações em uma
blockchain descentralizada
e pública não é necessário
pedir permissão de uma autoridade central. O protocolo determina os padrões
que devem ser seguidos
pelos usuários para realizar
uma transação e, se esses
padrões não forem respeitados, os mineradores a rejeitam. O protocolo não é
propriedade de ninguém.

“O Brasil está um passo
à frente em comparação aos
seus pares. Em novembro
de 2020 foi inaugurado o
sistema PIX. A partir desse
sistema, tornou-se possível
realizar transações instantâneas, mesmo quando as
contas envolvidas pertencem a diferentes bancos”,
exemplifica.
Dados do Banco Central
mostram que esse sistema
finalmente ultrapassou cartões em número de transações no último trimestre
de 2021, após registrar um
crescimento de 34% em relação ao trimestre anterior.
“Hoje, milhões de pessoas pagam, por livre espontânea vontade, 46 mil dólares por unidade do Bitcoin.
Nos atuais projetos de uma
CBDC, há uma assimetria
de controle não presente
em criptomoedas”, explica
Carvalho. Apesar de que,
dependendo da opção de
design, há a possibilidade
de se utilizar um sistema de

armazenamento de dados
distribuídos, como uma blockchain ou outra tecnologia
semelhante. Mas apenas o
Banco Central ou instituições financeiras autorizadas
possuem a permissão de
interagir diretamente com
a rede. Assim, para usufruir
dessa tecnologia, não há como evitar intermediários.
Estima-se que 31% da população mundial não possui
acesso a um banco. Nesses
casos, o meio de pagamento
preferido para essa população continua sendo o dinheiro em espécie. Segundo
relatório publicado pelo Fundo Monetário Internacional
(FMI) intitulado “Behind
the Scenes of Central Bank
Digital Currency”, um dos
principais objetivos de uma
CBDC é garantir inclusão e
eficiência no sistema de pagamentos. Em geral, realizar
transações por meio digitais
na maioria dos lugares do
mundo continua extremamente moroso. “Ademais,

por envolver taxas e tarifas
bancárias, essas transações
se tornam significativamente
caras”, conta Carvalho.
Bahamas, devido a sua localização geográfica, é vulnerável a diversos desastres
naturais, como terremotos,
furacões e erupção vulcânica. Em 2019, o país sofreu
por fortes furacões que devastaram inúmeras cidades,
o que deixou milhares de
bahamenses desamparados.
Segundo John Rolle, presidente do banco central de
Bahamas, a falta de dinheiro tornou a situação muito
mais caótica do que deveria.
Após esse ocorrido, a ideia
de utilizar uma CBDC se
tornou muito mais atraente.
Assim, após alguns meses
de pesquisa, em outubro de
2020 foi lançado o “Sand
Dollars”, primeira moeda
digital emitida diretamente
por um Banco Central.
Segundo Carvalho, a realidade no Brasil é bastante
diferente. O sistema PIX

endereça justamente o problema relacionado à ineficiência de meios digitais para
realizar transações. Diante
desse fato, em suas diretrizes para o desenvolvimento
de uma CBDC publicada
em maio de 2021, o Banco Central do Brasil destaca outras propriedades que
busca implementar em uma
futura moeda digital.
O formato inerentemente digital de uma CBDC
gera a possibilidade de criar
dinheiro programável. Isso
significa que, com a adoção dessa moeda, torna-se
possível estabelecer funcionalidades específicas para
diferentes unidades monetárias. Por exemplo, a fim de
realizar política monetária,
a autoridade pública pode
emitir CBDCs com taxa de
vencimento, bem como pode pagar ou cobrar juros automaticamente, removendo
a necessidade de depositar
o dinheiro em uma conta
poupança antes.
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l Monitor Mercantil

Energia solar em telhados brasileiros cresceu 100% em 2021

A

potência instalada
de energia solar em
telhados e pequenos terrenos praticamente dobrou nos últimos 12
meses no Brasil. Segundo
mapeamento do Portal Solar Franquias, a capacidade
acumulada dos painéis fotovoltaicos instalados pelos
consumidores saltou de 5
GW em abril de 2021 para
10 GW neste início de mês,
um crescimento de 100%
no período.
De acordo com a análise do Portal Solar, baseada
em dados da Associação
Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar) e da
Agência Nacional de Energia Elétricas (Aneel), os investimentos e a geração de

empregos no setor de geração própria de energia solar
também seguem a mesma
curva de crescimento. Em
abril do ano passado, os recursos aportados eram da
ordem de R$ 24 bilhões,
com cerca de 150 mil postos
de trabalho ativos. Já neste
mês, os aportes acumulados
atingiram R$ 52 bilhões e
mais de 300 mil empregos
gerados desde 2012.
Segundo o CEO do Portal Solar, Rodolfo Meyer, o
mercado de energia solar
tem se mostrado cada vez
mais resiliente diante dos
desafios impostos pela pandemia de Covid-19 e mais
recentemente pela guerra
da Rússia na Ucrânia.
“Enquanto muitos se-

tores perderam receita nos
últimos 12 meses, quem estava no segmento solar viu
as suas vendas aumentarem
no período. A evolução desse mercado confirma que,
cada vez mais, os consumidores brasileiros tomam
consciência da necessidade de buscar soluções sustentáveis para enfrentar as
elevadas tarifas de energia
elétrica e as mudanças climáticas”, avalia.
“A tecnologia solar fotovoltaica oferece aos consumidores a oportunidade de
contribuir com a redução
dos gases poluentes causadores das mudanças climáticas e transforma uma
despesa com a conta de luz
em um investimento com

retorno em cinco anos”,
afirma Meyer. “Após esse
período, a energia se torna praticamente de graça”,
completa Meyer.
Para 2022, a projeção do
executivo, que acaba de ser
reeleito para mais quatro
anos no Conselho de Administração da Absolar, é de
uma aceleração ainda maior,
muito em razão da aprovação do marco legal da geração própria de energia, a
Lei 14.300/2022, que trouxe
previsibilidade e segurança
jurídica para o mercado.
“Estamos em um ritmo
de crescimento acelerado
mesmo com as adversidades do cenário econômico
nacional. Para 2022, nem
mesmo a elevação dos pre-

ços dos equipamentos deverá parar a energia solar no
Brasil”, afirmou Meyer.
O fim da tarifa extra de
energia no próximo dia 16,
anunciado pelo Ministério
de Minas e Energia, representará economia de 20% a
partir de maio. A bandeira
tarifária verde utilizada pesa
no bolso do brasileiro, que
pode economizar ainda mais
se usar o aquecedor solar,
que reduz em cerca de 37%
o consumo de eletricidade
em residências, reduzindo a
conta em 57%. Apesar disso, a tecnologia parece ser
desconhecida pelo Governo
Federal e parlamentares.
Engenheiro e especialista no tema, Luiz Antônio
dos Santos Pinto, presiden-

te da Associação Brasileira
de Energia Solar Térmica
(Abrasol), enfatiza que, ao
sancionar a lei nº 14.300, de
6 de janeiro de 2022, que
instituiu o Marco Legal da
Microgeração e Minigeração Distribuída, o presidente Jair Bolsonaro continuou
ignorando a tecnologia solar
térmica, não incluída na matéria. “Exclusão inexplicável,
considerando que o aquecedor solar de água é 100% nacional e poderia contribuir
muito para a economia de
famílias e empresas e reduzir
riscos de apagão, conferindo mais segurança à nossa
matriz energética”. “A omissão do poder público gera
custos e impacta o bolso do
brasileiro.”

Central de Tratamento de Resíduos de Alcântara S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
Ativo
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
33
52
Aplicações financeiras
3.420
3.234
Contas a receber de clientes
58.528
45.346
Adiantamentos
3.805 _________
5.743
_________
Total do ativo circulante
65.786 _________
54.375
_________
Não circulante
Contas a receber de clientes
9.730
9.730
Partes relacionadas
30.823
40.478
Adiantamentos
5.850
5.850
Imobilizado
70.446
66.280
Intangível
457
494
Direito de uso
3.845 _________
2.795
_________
Total do ativo não circulante
121.151 _________
125.627
_________
Total
do ativo
186.937 _________
180.002
_________
_____________________________________________________________
Passivo
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________
Circulante
Arrendamentos
1.826
680
Fornecedores
3.713
4.243
Outorgas a pagar
4.153
4.053
Salários e encargos sociais
1.039
796
Impostos e contribuições a recolher
6.938
5.240
Parcelamento de impostos
673
2.116
Adiantamentos de Clientes
346
3.738
Dividendos a pagar
15.000
Outros passivos circulantes
3.634 _________
12.501
_________
Total do passivo circulante
22.322 _________
48.367
_________
Não circulante - Arrendamentos
2.263
2.356
Parcelamento de impostos
2.256
1.614
Partes relacionadas
6.560
120
Adiantamentos de Clientes
1.394
Provisão para contingências
775
1.507
Outros passivos não circulantes
5.569 _________
5.569
_________
Total do passivo não circulante
17.423 _________
12.560
_________
Patrimônio líquido - Capital social
29.586
29.586
Reservas de capital
117.606
89.489
Total do patrimônio líquido
147.192 _________
119.075
_________
Total do passivo e patrimônio líquido
186.937 _________
180.002
_________

CNPJ: 07.090.691/0001-00
Demonstração dos resultados dos exercícios
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
Receita operacional líquida
69.034
58.394
Custo dos serviços prestados
(30.044) _________
(20.214)
_________
Lucro bruto
38.990 _________
38.180
_________
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(4.935)
(2.912)
Outras receitas, líquidas
(175) _________
(1.993)
_________
(5.110)
(4.905)
Resultado financeiro
Receitas financeiras
4.077
31
Despesas financeiras
(5.837) _________
(4.181)
_________
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
32.120 _________
29.125
_________
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(4.003) _________
(1.621)
_________
Lucro líquido do exercício
28.117 _________
27.504
_________
Demonstrações dos resultados abrangentes
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
Lucro líquido do exercício
28.117
27.504
Outros resultados abrangentes
_________- _________Total do resultado abrangente do exercício
28.117 _________
27.504
_________
Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
ReserReva de Lucros
Capital serva Investi- acumusocial ______
legal _______
mentos ______
lados ______
Total
______
Saldos em 1° de janeiro de 2020
29.586 5.155 56.830
- 91.571
Lucro líquido do exercício
- 27.504 27.504
Destinação do resultado do exercício______- ______
1.375 _______
26.129 ______
(27.504) ______Saldos em 31 de dezembro de 2020 29.586 6.530 82.959
- 119.075
Lucro líquido do exercício
- 89.489 (89.489) 28.117 28.117
Destinação do resultado do exercício______- ______
1.406 _______
26.711 ______
(28.117) ______Saldos em 31 de dezembro de 2021 ______
29.586 ______
97.425 _______
20.181 ______- 147.192
______

Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2021 ______
2020
______
Lucro líquido do exercício
28.117 27.504
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
268
1.269
Depreciações e amortizações
8.513
6.480
Juros provisionados
336
78
(Reversão) Provisão para contingências
(732)
27
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
(13.450) (11.076)
Outros
1.938
(876)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
(530)
757
Outorgas a pagar
100
643
Salários e encargos sociais
243
60
Impostos e contribuições a recolher
1.698
1.119
Juros pagos
(336)
(78)
Adiantamentos de Clientes
(4.786)
Parcelamento de impostos
(801)
(543)
Outros
(8.867) ______
(2.660)
______
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais
11.711 ______
22.704
______
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível
(12.084) (8.944)
Aplicação financeira
(186) ______
(3.078)
______
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento
(12.270)
______ (12.022)
______
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos pagos
(555)
(827)
Dividendos pagos
(15.000)
Partes relacionadas
16.095 (9.900)
Caixa líquido (aplicado nas) das atividades de financiamento
540 (10.727)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
(19) ______
(45)
______
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
52
97
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
33 ______
52
______
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
(19) ______
(45)
______

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor

Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Central de Tratamento de Resíduos Barra Mansa S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
Ativo
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
8
4
Aplicações financeiras
6
674
Contas a receber de clientes
5.641
3.073
Outros ativos
540 _________
718
_________
Total do ativo circulante
6.195 _________
4.469
_________
Não circulante
Partes relacionadas
57.826
55.321
Imobilizado
14.007
19.755
Intangível
282
274
Direito de uso
1.284 _________
48
_________
Total do ativo não circulante
73.399 _________
75.398
_________
Total
do ativo
79.594 _________
79.867
_________
_____________________________________________________________
Passivo
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________
Circulante
Passivo de arrendamento
687
9
Fornecedores
941
1.130
Outorgas a pagar
2.150
985
Salários e encargos sociais
432
398
Impostos e contribuições a recolher
1.109
1.236
Parcelamento de impostos
376
228
Adiantamentos de clientes
24
39
Outros passivos
27 _________
2
_________
Total do passivo circulante
5.746 _________
4.027
_________
Não circulante
Passivo de arrendamento
567
Partes relacionadas
15.828
18.561
Parcelamento de impostos
1.441
1.316
Provisão para contingências
837 _________
1.332
_________
Total do passivo não circulante
18.673 _________
21.209
_________
Patrimônio líquido
Capital social
39.825
39.825
Reserva de lucros
15.350 _________
14.806
_________
Total do patrimônio líquido
55.175 _________
54.631
_________
Total do passivo e do patrimônio líquido
79.594 _________
79.867
_________

CNPJ: 10.840.738/0001-10
Demonstração dos resultados dos exercícios
Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais) _____________________________________________________________
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
31/12/2021 _________
31/12/2020 Fluxo de caixa das atividades operacionais
_________
2021 ______
2020
______
Receita operacional líquida
21.167
22.443 Lucro líquido do exercício
544
5.464
Custo dos serviços prestados
(17.416) _________
(16.507) Ajustes de reconciliação do lucro líquido do exercício ao
_________
Lucro bruto
3.751 _________
5.936 caixa gerado pelas atividades operacionais
_________
Receitas (despesas) operacionais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
1.996
(39)
Gerais e administrativas
(657)
(393) Depreciação e amortização
9.514
8.945
Outras receitas (despesas)
(1.499) _________
888 Juros e multas provisionados
_________
166
(2.156)
495 Provisão para contingências
(495)
(850)
Receitas financeiras
46
39 Redução (aumento) nos ativos
Despesas financeiras
(451) _________
(245) Contas a receber de clientes
_________
(4.564)
(794)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social _________
1.190 _________
6.225 Depósitos judiciais
(2)
Imposto de renda e contribuição social
(646) _________
(761) Outros ativos
_________
178
689
Lucro líquido do exercício
544 _________
5.464 Aumento (redução) nos passivos
_________
Fornecedores
(189)
(595)
Demonstrações dos resultados abrangentes
1.165
224
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais) Outorgas a pagar
_____________________________________________________________
Salários e encargos sociais
34
14
31/12/2021 _________
31/12/2020 Impostos e contribuições a recolher
_________
(127)
Lucro líquido do exercício
544
5.464 Parcelamento de impostos
273
756
Outros resultados abrangentes
_________- _________- Juros pagos
(126)
Total do resultado abrangente do exercício
544 _________
5.464 Adiantamento de clientes
_________
(15)
Outros passivos
25 ______
(2)
______
Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido
8.379 ______
13.810
______
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
_____________________________________________________________
Fluxo de caixa das atividades de investimento
ReserAquisições de ativo imobilizado
(2.838) (3.459)
Reva de Lucros
Aplicações financeiras
668 ______
(458)
______
Capital serva Investi- acumu(2.170) ______
(3.917)
______
social ______
legal _______
mentos ______
lados ______
Total Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
______
Saldos em 1° de janeiro de 2020
39.825
656
8.686
- 49.167 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de passivo de arrendamento
(967)
Lucro líquido do exercício
- 5.464 5.464 Partes relacionadas
(5.238) ______
(9.889)
______
Destinação do resultado do exercício ______- ______
273 _______
5.191 ______
(5.464) ______- Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(6.205) ______
(9.889)
______
Saldos em 31 de dezembro de 2020 39.825
929 13.877
- 54.631 Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa
4 ______
4
______
Lucro líquido do exercício
- 14.806 (14.806)
544
544 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4
Destinação do resultado do exercício ______- ______
27 _______
517 ______
(544) ______- Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
8 ______
4
______
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ______
39.825 ______
15.762 _______
(412) ______- ______
55.175 Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa
4 ______
4
______
Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor
Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

ETR Jardim Gramacho S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
Ativo
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
12
10
Aplicações financeiras
60
140
Contas a receber de clientes
6.298
9.188
Adiantamentos
384 _________
2.199
_________
Total do ativo circulante
6.754 _________
11.537
_________
Não circulante
Partes relacionadas
9.231
6.606
Imobilizado
2.140
1.916
Direito de uso
55 _________
382
_________
Total do ativo não circulante
11.426 _________
8.904
_________
Total
do ativo
18.180 _________
20.441
_________
_____________________________________________________________
Passivo
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________
Circulante
Arrendamentos
62
355
Fornecedores
2.111
5.419
Salários e encargos sociais
357
366
Impostos e contribuições a recolher
1.509
2.919
Parcelamento de impostos
392
216
Adiantamentos de clientes
257
209
Outros passivos
96 _________
83
_________
Total do passivo circulante
4.784 _________
9.567
_________
Não circulante
Arrendamentos
62
Partes relacionadas
582
Parcelamento de impostos
116 _________
470
_________
Total do passivo não circulante
116 _________
1.114
_________
Patrimônio líquido
Capital social
25.167
18.071
Reserva de capital
(11.887) _________
(8.311)
_________
Total do patrimônio líquido
13.280 _________
9.760
_________
Total do passivo e do patrimônio líquido
18.180 _________
20.441
_________

CNPJ: 19.108.295/0001-42
Demonstração dos resultados dos exercícios
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
Receita operacional líquida
43.292
43.692
Custo dos serviços prestados
(46.395) _________
(46.342)
_________
Lucro bruto
(3.103) _________
(2.650)
_________
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(410)
(15)
Outras receitas (despesas)
(9) _________
(483)
_________
(419)
(498)
Receitas financeiras
24
1
Despesas financeiras
(78) _________
(534)
_________
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social _________
(3.576) _________
(3.681)
Imposto de renda e contribuição social
_________- _________Lucro líquido do exercício
(3.576) _________
(3.681)
_________
Demonstrações dos resultados abrangentes
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
Lucro líquido do exercício
(3.576)
(3.681)
Outros resultados abrangentes
_________- _________Total do resultado abrangente do exercício
(3.576) _________
(3.681)
_________
Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
Ágio na
Reseremissão Prejuízos
Capital de novas
acumusocial ________
ações ________
lados ______
Total
______
Saldos em 1° de janeiro de 2020
11.491
4.334
(8.964)
6.861
Prejuízo do exercício
(3.681) (3.681)
Integralização de Capital Social
6.580 ________- ________ ______
6.580
______
Saldos em 31 de dezembro de 2020 18.071
4.334
(12.645)
9.760
Aumento de capital
7.096
7.096
Prejuízo do exercício
(3.576) ______
(3.576)
______- ________- ________
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ______
25.167 ________
4.334 ________
(16.221) ______
13.280

Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2021 ______
2020
______
Prejuízo do exercício
(3.576) (3.681)
Ajustes de reconciliação do lucro líquido do exercício
ao caixa gerado pelas atividades operacionais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
9
(10)
Depreciação e amortização
374
340
Juros e multas provisionados
23
81
Provisão para contingências
(47)
Redução (aumento) nos ativos
Contas a receber de clientes
2.881 (5.589)
Outros ativos
1.815 (1.619)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores
(3.308)
1.690
Salários e encargos sociais
(9)
124
Impostos e contribuições a recolher
(1.410)
1.718
Parcelamento de impostos
(178)
195
Juros pagos
(23)
(81)
Adiantamento de clientes
48
Outros passivos
13 ______
5
______
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
(3.341) ______
(6.874)
______
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de ativo imobilizado
(271) (1.363)
Aumento de capital
7.096
6.580
Aplicações financeiras
80 ______
2.928
______
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
6.905 ______
8.145
______
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de passivo de arrendamento
(355)
(354)
Partes relacionadas
(3.207) ______
(922)
______
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(3.562) ______
(1.276)
______
Aumento (Redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa ______
2 ______
(5)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
10
15
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
12 ______
10
______
Aumento (Redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa ______
2 ______
(5)

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor

Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 9, 10 e 11 de abril de 2022

VALE ENERGIA S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF Nº 02.207.392/0001-90 - NIRE: 33.3.0016641-6
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Senhores Acionistas, A Administração da Vale Energia S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas
e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Ao encerrarmos o exercício de 2021, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A.,
bem como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Estamos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.
Ludmila Lopes Nascimento Brasil - Diretora-Presidente
Alexandre Gomes Pereira - Diretor
Juliana Martins das Chagas Pires - Diretora
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Exercícios findos em
31 de dezembro de
Notas
2021
2020
Receita de vendas, líquida
4
602.635
683.995
Custo de comercialização de energia
5
(757.604)
(867.557)
Prejuízo bruto
(154.969)
(183.562)
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas
(156)
664
Outras despesas operacionais, líquidas
(148)
(1.605)
Instrumentos financeiros - Energia
6
(23.373)
19.710
Prejuízo operacional
(178.646)
(164.793)
Resultado financeiro
Receitas financeiras
1.879
4.627
Despesas financeiras
(295)
(1.478)
Prejuízo do exercício
(177.062)
(161.644)
Quantidade de ações ao final do exercício
8.616.060.000 481.460.000
Prejuízo básico e diluído por ação – Em R$
(0,00)
(0,31)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2021
2020
Prejuízo do exercício
(177.062)
(161.644)
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente
(177.062)
(161.644)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais
Exercícios findos em
31 de dezembro de
Notas
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício
(177.062) (161.644)
Ajustado por:
Instrumentos financeiros - Energia
6
23.373 (19.710)
Outros
(403)
226
Variações de ativos e passivos:
Contas a receber
29.641
(4.048)
Tributos a recuperar
(9.614) (10.820)
Fornecedores
(24.564)
24.183
Tributos a recolher
8.462
3.885
Outros ativos e passivos
1
(2)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (150.166) (167.930)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Transações com acionistas:
Adiantamento para futuro aumento de capital
13 125.000 153.000
Aumento de capital e reservas
12
50.000
Caixa líquido proveniente das atividades
175.000 153.000
de financiamento
Aumento (redução) no caixa e equivalentes
de caixa no exercício
24.834 (15.504)
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
10.133
25.637
Caixa e equivalentes de caixa no final
do exercício
34.967
10.133
Transações que não envolvem caixa:
Aumento de capital (capitalização de AFAC)
164.600
24.000
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO A DESCOBERTO - Em milhares de reais
Capital
Adiantamento para futuro
Prejuízos
Social
aumento de capital
acumulados
458.360
(1.060.825)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Prejuízo do exercício
(161.644)
Adiantamento para futuro aumento de capital
134.600
Aumento de capital
24.000
Saldo em 31 de dezembro de 2020
482.360
134.600
(1.222.469)
Prejuízo do exercício
(177.062)
Adiantamento para futuro aumento de capital
125.000
214.600
(134.600)
Aumento de capital
Saldo em 31 de dezembro de 2021
696.960
125.000
(1.399.531)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Passivo
a Descoberto
(602.465)
(161.644)
134.600
24.000
(605.509)
(177.062)
125.000
80.000
(577.571)

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de reais

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Tributos antecipados sobre
o lucro
Tributos a recuperar
Ativo não circulante
Tributos a recuperar
Outros
Total do ativo
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
Tributos a recolher
Instrumentos financeiros Energia
Passivo não circulante
Adiantamento para futuro
aumento de capital - AFAC
Instrumentos financeiros Energia
Provisão para processos
judiciais

31 de
31 de
dezembro de dezembro de
Nota
2021
2020

7
8

34.967
53.508

10.133
83.149

10
9

1.354
136
89.965

810
136
94.228

9

91.667
208
91.875
181.840

82.207
193
82.400
176.628

8
9

69.936
14.933

94.500
6.471

6

27.283
112.152

140.705
241.676

13

-

30.000

6

647.102

510.306

11

157
647.259
759.411
(577.571)

155
540.461
782.137
(605.509)

Total do passivo
Total do passivo a descoberto
12
Total do passivo e passivo a
181.840
176.628
descoberto
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto operacional: A Vale Energia S.A. ("Sociedade") é uma e venda de energia firmados até o ano de 2029, em um total de 5.676.912 MWh. pelos acionistas da Sociedade, e são classificados no Patrimônio Líquido a
sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, Brasil. a) Análise de sensibilidade: A exposição de preços dos contratos de compra partir do momento em que houver deliberação e aprovado em Assembleia
A Sociedade realiza a comercialização de energia elétrica por meio de e venda de energia é o principal fator de risco que impacta o instrumento Geral pela Vale Energia. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os valores de
contratos de longo prazo com clientes e na Câmara de Comercialização de financeiro da Vale Energia. Os cenários de sensibilidade apresentados abaixo AFAC classificados no Patrimônio Líquido foram deliberados nos exercícios
Energia Elétrica (“CCEE”). A Sociedade foi constituída com o objetivo de foram elaborados utilizando referências de mercado da semana 49 do ano subsequentes, por isso não houve a capitalização dos valores.
atender as necessidades das operações e o plano de negócios do acionista de 2021 e consideram variações dos preços de compra e venda de energia: 13. Partes relacionadas: Representados pelas seguintes operações com
controlador Vale S.A. (“Vale”). A Sociedade apresenta prejuízos acumulados Sensibilidade
- 50%
- 25% Cenário Base 25% 50% partes relacionadas à Sociedade:
de R$ 1.399.531 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 1.222.469 em 2020), Instrumento Financeiro
31 de
31 de
(1.140)
(907)
(674) (442) (209)
bem como capital circulante líquido negativo e passivo a descoberto. Sua
dezembro de dezembro de
(1.140)
(907)
(674)
(442)
(209)
controladora, Vale S.A., irá prestar o suporte financeiro para a Sociedade
Nota
2021
2020
com objetivo de manter a capacidade operacional pelo menos nos próximos Estimativa e julgamento contábil crítico: A Administração aplica Ativo circulante
doze meses, de modo a permitir que a Sociedade possa cumprir com as julgamento e determina premissas na elaboração desta estimativa. O valor Contas a receber com partes
suas obrigações contratuais a vencer de curto prazo, bem como exercer justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados
relacionadas
8
as suas atividades usuais sem qualquer impacto significativo nas suas ativos é determinado utilizando técnicas de avaliação. A Sociedade usa seu
Vale
S.A.
5.375
4.534
operações. As demonstrações financeiras da Sociedade para o exercício próprio julgamento para escolher entre os vários métodos. As premissas são
Salobo Metais S.A.
2.885
findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas no pressuposto de sua baseadas nas condições de mercado, no final do ano. O valor justo destes
instrumentos financeiros é calculado através da elaboração do fluxo de caixa
Aliança Geração de Energia S.A.
2.455
continuidade operacional.
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração descontado, considerando projeções para as realizações de seus contratos de
Outros
239
313
de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade compra e venda. A taxa utilizada representa a estimativa que um participante
8.069
7.732
(“demonstrações financeiras”) foram preparadas e estão apresentadas de de mercado aplicaria levando em consideração o valor do dinheiro no tempo e Passivo não circulante
os
riscos
específicos
dos
ativos
considerados
no
fluxo
de
caixa.
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê
AFAC - adiantamento para futuro aumento de capital
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal 7. Caixa e equivalentes de caixa
31 de dezembro de
31 de dezembro de
Vale S.A.
30.000
de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias das
2021
2020
demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo
30.000
4.766
832
evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração Caixa e bancos
Todas
as
operações
com
partes
relacionadas
estão
formalizadas
através
de
30.201
9.301 contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos tivessem sido
da Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras Aplicações financeiras
34.967
10.133 estabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam ser diferentes
foram preparadas com base no custo histórico e ajustadas para refletir as Total
perdas pela redução ao valor recuperável (“impairment”) de ativos, exceto Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos dos firmados com as partes relacionadas. Em 2021, a controladora Vale S.A
por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento aportou em sua controlada um montante de R$ 125.000 (R$ 153.000 em
justos quando requerido nas normas. A classificação da mensuração do valor com risco insignificante de alteração de valor. O saldo de aplicações financeiras 2020) para adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC. O saldo
justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 (dependendo do grau de observância em 31 de dezembro de 2021 refere-se a aplicações de notas compromissadas de R$ 125.000 referente ao adiantamento para futuro aumento de capital
das variáveis utilizadas) está apresentada na nota 14 de Instrumentos no montante de R$ 30.201 (R$ 9.301 em 2020), prontamente conversíveis em – AFAC de 2021 foi aprovado em Assembleia Geral da Sociedade e existe
Financeiros. Os eventos subsequentes foram avaliados até 21 de março de caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa um número fixo de ações a ser convertida, logo o saldo foi classificado no
2022, data em que a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada DI” ou “CDI”). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Sociedade reconheceu Patrimônio Líquido. A remuneração dos administradores da Sociedade foi
pela Diretoria. c) Moeda funcional: As demonstrações financeiras são R$ 919 e R$ 436, respectivamente, como rendimento de aplicações paga integralmente pelo acionista Vale. Não há remuneração baseada em
mensuradas utilizando o real (“R$”), que é a moeda do principal ambiente financeiras em receitas financeiras. As demais receitas financeiras de R$ 960 ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
econômico no qual a Sociedade opera. d) Principais políticas contábeis: e R$ 4.191 em 31 de dezembro de 2021 e 2020, respectivamente, referem- Resultados gerados pelas operações com partes relacionadas:
As políticas contábeis significativas aplicadas na preparação dessas se basicamente à atualização monetária dos demais ativos e outras receitas.
Exercícios findos em
demonstrações financeiras foram incluídas nas respectivas notas explicativas 8. Contas a receber e fornecedores
31 de dezembro de
Contas a receber
Fornecedores
e são consistentes com aquelas adotadas e divulgadas nas demonstrações
2021
2020
31 de
31 de
31 de
31 de Receita bruta
financeiras de exercícios anteriores. Algumas normas e interpretações
dezembro de dezembro de dezembro de dezembro de
contábeis foram emitidas, porém, ainda não estão em vigor para o exercício
Receita de venda energia
2021
2020
2021
2020
findo em 31 de dezembro de 2021. A Sociedade não adotou antecipadamente
Vale S.A.
11.847
12.164
nenhuma destas normas. Adicionalmente, a Sociedade não espera que essas Partes
Salobo S.A.(i)
23.586
relacionadas
8.069
7.732
12.759
normas tenham um impacto material nas demonstrações financeiras em
MCR - Mineração Corumbaense Reunidas S.A.
2.073
3.176
45.439
75.417
69.936
81.741
períodos subsequentes. e) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Terceiros
Aliança Geradora de Energia S.A.(ii)
28.214
109.802
53.508
83.149
69.936
94.500
Outros
231
178
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e o Total
42.365
148.906
exercício de julgamentos por parte da Administração na aplicação das políticas Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Sociedade não detinha contas a
contábeis da Sociedade. Essas estimativas são baseadas na experiência receber de clientes vencidos há mais de 30 dias.
(i) Variação refere-se ao término de contrato de venda de energia para
e conhecimento da Administração, informações disponíveis na data do Política contábil: O CPC 48 substituiu a abordagem de perda incorrida do a Salobo Metais S.A. (ii) Variação refere-se à menor volume de venda de
balanço e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se CPC 38 por uma abordagem de perda de crédito esperada. Para o contas a energia de 15 MW em 2021(83 MW em 2020).
acredita serem razoáveis sob circunstâncias normais. Alterações nos fatos e receber, a Sociedade adotou uma abordagem simplificada e realizou o cálculo Política contábil: AFAC são contribuições de recursos realizados pelos
circunstâncias podem conduzir a revisão dessas estimativas. Os resultados da perda de crédito esperada, tomando como base a expectativa de risco de acionistas da Sociedade e classificados como instrumentos financeiros até
reais futuros poderão divergir dos estimados. As estimativas e julgamentos inadimplência que ocorre ao longo da vida do instrumento financeiro e a perda que aumento de capital seja deliberado e aprovado em Assembleia Geral.
significativos aplicados pela Sociedade na preparação destas demonstrações identificada foi imaterial.
14. Classificação dos instrumentos financeiros
9. Outros tributos
financeiras estão apresentados nas notas 6 e 11.
Mensurado a valor
3. Pandemia de coronavírus: A pandemia de COVID-19 se desenvolveu
Custo
justo por meio
Tributos
Tributos
rapidamente em 2020, com relatos de várias fatalidades decorrentes da
amortizado
do resultado
a recuperar
a recolher
COVID-19. A administração da Sociedade segue acompanhando a evolução
31 de
31 de
31 de
31 de
31 de dezembro de 31 de dezembro de
do cenário da pandemia e avaliando os possíveis impactos na Sociedade. No
dezembro de dezembro de dezembro de dezembro de
2021
2020
2021
2020
exercício de 2021, a Sociedade não sofreu impactos em virtude da COVID-19,
2021
2020
2021
2020
e não vislumbra, nesse momento, impactos significativos futuros.
Imposto sobre circulação de
Caixa e equiva4. Receita de vendas, líquida
mercadorias e serviços (“ICMS”)
4.705
6.471 lente de caixa
34.967
10.133
Contas a receber
53.508
83.149
Exercícios findos em Imposto de renda retido na fonte
19
19
Total dos ativos
31 de dezembro de
Impostos e contribuições federais
financeiros
88.475
93.282
2021
2020
brasileiras (i)
91.667
82.207
10.228
Fornecedores
69.936
94.500
Receita de comercialização de energia
664.060
753.695 Outros
117
117
Adiantamento
Receita bruta
664.060
753.695
91.803
82.343
14.933
6.471 para futuro
Total
Menos:
aumento de
Circulante
136
136
14.933
6.471
capital
30.000
Impostos sobre vendas
(61.425)
(69.700)
91.667
82.207
Instrumentos
Total
602.635
683.995 Não circulante
91.803
82.343
14.933
6.471 financeiros Partes relacionadas
38.446
135.533 Total
Energia (i)
674.385
651.011
Terceiros
564.189
548.462 (i) Os valores referem-se basicamente a créditos de PIS/COFINS no montante Total de passivos
Total (*)
602.635
683.995 aproximado de R$ 89.000. Adicionalmente a Sociedade possui créditos de financeiros
69.936
124.500
674.385
651.011
IRPJ/CSLL no montante de R$ 2.280, aos quais já foram solicitados sua
As transações de receita de vendas com partes relacionadas foram realizadas restituição junto à Receita Federal do Brasil.
(i) Os instrumentos financeiros de energia são classificados como valor justo
com a Vale e suas controladas e coligadas. As receitas da Sociedade 10. Tributos antecipados sobre o lucro
de nível 2.
são baseadas na comercialização de energia, a fim de atender à acionista
Política contábil: A Sociedade classifica os instrumentos financeiros com
31
de
31
de
Vale, empresas do grupo e terceiros, através de contratos de longo prazo
base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas
dezembro
de
dezembro
de
características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos
estimados até 2029. Nos contratos constam preços praticados no mercado e
2021
2020 financeiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado a menos
toda sobra de energia é disponibilizada para venda e liquidação na Câmara
Impostos
de
renda
de
pessoa
que certas condições que permitam uma mensuração subsequente ao valor
de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. (*) Em 2021, a redução da
jurídica - IRPJ
1.216
714 justo por meio de outros resultados abrangentes ou pelo custo amortizado
receita de comercialização de energia foi em função da queda no volume de
Contribuição
social
sobre
o
lucro
sejam atendidas. Sendo que na data base destas demonstrações financeiras
venda praticado. O preço médio em 2021 foi de R$ 193,45/MWh comprado a
líquido - CSLL
138
96 a Sociedade somente possui instrumentos financeiros classificados como
R$ 170,75/MWh em 2020 e a quantidade de energia comercializada em 2021
Total
1.354
810 custo amortizado. Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao
foi de 3.115.133 MWh comparada a 4.005.921 MWh em 2020.
Política contábil: O reconhecimento de receita na Sociedade é efetuado 11. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações na esfera valor justo e classificados como subsequentemente mensurados ao custo
por meio de contratos de longo prazo de comercialização de energia elétrica. judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas ações são estimadas amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos.
Toda a oferta excedente é liquidada pela Sociedade na CCEE(Câmara de e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião de consultores legais. 15. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Sociedade
Em 31 de dezembro de 2021, a Sociedade possui uma provisão de natureza monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez de curto
Comércio de Energia Elétrica), considerando o preço de mercado.
5. Custo de comercialização de energia: Os custos de comercialização tributária no montante de R$ 157 (R$ 155 em 2020), referente a auto de prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco
de energia referem-se, exclusivamente, a contratos de longo prazo com infração de créditos de PIS. Passivos contingentes consistem em causas estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de
duração até 2029, referente à compra de energia para revenda. Em 2021 a discutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo.
Sociedade adquiriu a quantidade de 3.251.799 MWh de energia (3.997.283 classificada como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito
MWh em 2020). O custo médio em 2021 foi de R$ 233,08/MWh (R$ 217,12/ considerado necessário pela Sociedade, baseado na opinião dos consultores decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos financeiros.
legais. Em 31 de dezembro de 2021, os passivos contingentes totalizavam R$ O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e
MWh em 2020).
o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade em
Política contábil: O custo de comercialização de energia é reconhecido no 2.000 (R$ 2.207 em 31 de dezembro de 2020) e referem-se basicamente à gerir
um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis - A Sociedade
momento em que a sociedade realiza a revenda e pelo valor efetivamente posição incerta decorrente de processos de IRPJ e CSLL.
atribui uma classificação de risco de crédito interna para cada contraparte
pago pela Sociedade, pela compra da energia elétrica, conforme contratos Política contábil: Uma provisão é reconhecida no momento em que a utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito,
obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores
de longo prazo.
baseada em preços de mercado e informações financeiras da contraparte, bem
6. Instrumentos financeiros - Energia: A Sociedade assinou contratos jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder como informações qualitativas sobre o histórico de relacionamento comercial.
ser
mensurada
com
razoável
certeza.
A
contrapartida
da
obrigação
é
uma
de longo prazo de compra e venda de energia com vencimentos até 2029,
(ii) Gestão de risco de crédito de investimentos financeiros - Para gerenciar a
respectivamente. Devido às características da indústria de energia, todo o despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução exposição de crédito originada por aplicações financeiras, a Sociedade controla
do
processo
judicial
ou
encargos
financeiros
incorridos
e
pode
ser
revertida
volume comprado precisa ser vendido aos seus clientes, ou repassada ao
a diversificação de sua carteira e monitora diferentes indicadores de solvência
mercado por meio da CCEE, onde são efetuadas todas as liquidações de caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável devido a e liquidez das diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.
mudanças
nas
circunstâncias,
ou
baixada
quando
a
obrigação
for
liquidada.
compra e venda de energia, imediatamente após a entrega pelas geradoras Estimativa e julgamento contábil crítico: Por sua natureza, os processos c) Gestão de risco de mercado - A Sociedade está exposta a diversos fatores
de energia. Pelo fato das liquidações de energia entre o contas a receber e o judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando
contas a pagar ocorrerem concomitantemente, e pelo fato de que a Sociedade deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não a natureza dos negócios e operações da Sociedade, os principais fatores de
não utiliza a energia para uso próprio, os contratos foram mensurados a depende da atuação da Sociedade e incertezas no ambiente legal envolve o risco de mercado aos quais a Sociedade está exposta são: risco da taxa de
valor justo por meio do resultado. Assim, a Sociedade reconheceu como exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto câmbio, risco da taxa de juros e risco de preços de produtos e insumos. A
instrumento financeiro de energia elétrica uma despesa de R$ 23.373 e um aos potenciais resultados dos eventos futuros.
avaliação do potencial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco
receita de R$ 19.710 nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 12. Passivo a descoberto: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021, e suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o processo de
2020, respectivamente, havendo em 31 de dezembro de 2021 o montante de o capital social é de R$ 696.960, correspondendo a 8.616.060.000 ações tomada de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco.
R$ 27.283 (R$ 140.705 em 31 de dezembro de 2020) no passivo circulante ordinárias escrituradas, totalmente integralizadas e sem valor nominal. Em
MEMBROS DA DIRETORIA E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
e R$ 647.102 (R$ 510.306 em 31 de dezembro de 2020) no passivo não 2021, nas AGEs de 25 de janeiro e 21 de maio, houve aumento de capital
DIRETORES
circulante. A variação do valor financeiro dos contratos se deve basicamente no montante de R$ 214.600, divididos da seguinte forma: R$ 134.600 refereà atualização de preços de energia do mercado entre 2021 e 2029. Em 2021, se ao AFAC de 2020 registrado na DMPL, R$ 30.000 ao AFAC de 2020
Ludmila Lopes Nascimento Brasil - Diretora-Presidente
a Sociedade elaborou fluxo de caixa descontado considerando projeções para registrado no passivo e R$ 50.000 refere-se à aumento de capital de 2021.
Alexandre Gomes Pereira - Diretor
as realizações de seus contratos de compra e venda. A taxa utilizada foi de b) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Refere-se à
Juliana Martins das Chagas Pires - Diretora
4,75 % (3,03% em 31 de dezembro de 2020) representando uma estimativa contribuição de recursos feita pelo acionista Vale. Os recursos têm como
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
que um participante de mercado aplicaria levando em consideração o valor do objetivo o futuro aumento de capital da Sociedade, por meios de deliberação
Flavio Ferreira - Contador - CRC-RJ 085525/O-0
dinheiro no tempo e os riscos específicos dos ativos considerados no fluxo de de Assembleia Geral Ordinária -AGO/Assembleia Geral Extraordinária –
Cecília Fernandes Albuquerque - Gerente de Controladoria
caixa. A Sociedade possui uma exposição energética dos contratos de compra AGE. Política contábil: AFAC são contribuições de recursos realizados
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VALE ENERGIA S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF Nº 02.207.392/0001-90 - NIRE: 33.3.0016641-6
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Vale Energia S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Vale em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
Energia S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do passivo a descoberto e dos fluxos de brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Vale auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria. •
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
Responsabilidades da diretoria pelas demonstrações financeiras: A diretoria da Sociedade é responsável dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a diretoria a respeito, entre outros aspectos, do alcance e
operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2022
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
PricewaterhouseCoopers
Patricio Marques Roche
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
Auditores Independentes
Contador
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
CRC 2SP000160/O-5
CRC 1RJ081115/O-4

Inflação de março: quadro atual e perspectivas
Alta de preços veio generalizada e acima do esperado pelo mercado

O

IPCA de março teve alta de
1,62%, 0,61 ponto percentual (p.p.) acima
da taxa de fevereiro. Segundo o IBGE, “essa é a maior
variação para um mês de
março desde 1994, quando o índice foi de 42,75%,
no período que antecedeu
a implementação do [Plano] Real”. No ano, o IPCA acumula alta de 3,20%
e, nos últimos 12 meses,
de 11,30%. Em março de
2021, a variação mensal havia sido de 0,93%.
Conversamos com três
especialistas sobre suas avaliações sobre a inflação de
março e suas expectativas
para os próximos meses.
Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research
A inflação ficou acima
da expectativa do mercado.
O consenso Refinitiv, por
exemplo, era de 1,30% para
variação mensal. De acordo
com o IBGE, oito dos nove
grupos de produtos e serviços pesquisados subiram
em março, com destaque
para os transportes, principalmente, por conta dos
combustíveis.
A alta da gasolina foi
de 6,95% e está relacionada aos reajustes sucessivos
que têm sido aplicados no
preço do combustível pela
Petrobras nas refinarias. No
início de março, a companhia anunciou um reajuste
nos preços das refinarias
de 18,7% para a gasolina e
24,9% para o diesel. Além
disso, da mesma forma
que o IPCA-15, o índice
foi influenciado pelo setor
de alimentos e de bebidas
frente à redução da oferta,
impactada pelo frio e pelas
chuvas, além do preço dos
fretes.
O recente anúncio de redução da bandeira tarifária
de energia, de Escassez Hídrica para Bandeira Verde,
pode trazer algum alívio para a inflação, ou seja, conta
de luz mais barata (20%),
mas ela só será sentida após

a segunda metade de abril e
início de maio.
A inflação segue disseminada e será um fator
importante para a próxima
reunião do Copom, que já
sinalizou um aumento de
1 p.p. A nossa expectativa
é de que o Banco Central
não encerre o ciclo de altas
na próxima reunião e leve a
taxa acima dos 13% ao ano.
Rodrigo Caetano, especialista em investimentos da Toro
Mesmo diante dos sucessivos aumentos da taxa Selic e de fomentos impostos
pelo governo, o IPCA persiste e segue acima das metas estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional
e das projeções feitas pelo
mercado financeiro.
O ciclo de aumentos da
Selic já vem sendo feito
desde março de 2021, porém não surtiram o efeito
desejado até o momento.
Questões como problemas
na cadeia de produção, alta de preços de commodities e, mais recentemente,
o conflito entre Rússia e
Ucrânia, contribuem para
que a pressão inflacionária
seja persistente não só no
Brasil como também nas
principais economias globais.
Em março, o Copom
efetuou um novo aumento
de 1 p.p na Selic, levando a
mesma para o patamar de
11,75%. Conforme a ata da
última reunião, o comitê já
sinalizou um novo aumento
de mesma magnitude para a
próxima reunião, que acontece na primeira semana de
maio.
Outra atitude tomada
em março para a tentativa de controle de preços
foi a decisão do governo
de zerar o imposto sobre
a importação de etanol
e de seis alimentos (café
torrado, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo
de soja), além do corte de
10% do imposto de importação de forma permanente para bens de capital,

bens de informática e de
telecomunicação.
Ocorre que nós também
tivemos um reajuste no preço dos combustíveis, efeito
que foi sentido na divulgação do IPCA de março. A
gasolina foi o bem que mais
contribuiu para esse aumento, representando 0,44
p.p do valor do IPCA.
Outro fator que vem impactando de forma negativa o aumento da inflação
é a questão que envolve os
fertilizantes que são importados pelo Brasil da Rússia.
Desde o início do conflito
entre Rússia e Ucrânia, esse fator gerou um alerta
do mercado, visto que 1/3
dos fertilizantes utilizados
no agronegócio do Brasil
são de origem russa. Com
as sanções impostas aos
russos, o envio dessa matéria prima para o Brasil foi
prejudicada, pressionando
ainda mais o preço de produção das atividades do
agronegócio, setor que também tem impactado de forma expressiva os resultados
apresentados pelo IPCA. O
setor de alimentos e bebidas teve o segundo maior
impacto no índice de inflação com 0,50 p.p, ficando
atrás somente do setor de
transportes.
Thomaz Sarquis, eco-

nomista da Eleven Financial
A inflação de março foi
ruim de forma generalizada. O headline, ou seja, a
medida final, veio muito
acima da maior expectativa
do mercado. Grande parte
desse desvio aconteceu por
causa de uma dinâmica muito ruim de alimentos, que
apresentaram altas muito
relevantes. O Brasil já sente no bolso o efeito da alta
nas commodities sem uma
melhora significativa nas
condições climáticas para
a agricultura. Em seguida,
temos o reflexo do reajuste dos combustíveis feito
pela Petrobras no início de
março. Esse aumento veio
maior do que se esperava.
Para os próximos meses,
nós fizemos algumas revisões das projeções recentemente. Reduzimos bastante
a nossa projeção para abril
e aumentamos para maio.
Como a redução da bandeira tarifária de energia elétrica ocorrerá no dia 16 de
abril, e não mais no dia 1º
de maio como normalmente acontece, isso trará um
alívio de inflação dos preços administrados no curto
prazo, já que passará a ser
observada metade em abril
e metade em maio.
Além disso, quando olhamos o comportamento das

commodities energéticas
no mercado internacional,
principalmente dos combustíveis, nós vemos um
alívio nos últimos dias que
podem, em algum momento, gerar algum gatilho para
que a Petrobras reajuste para baixo os combustíveis*.
Olhando a dinâmica dos
bens industriais, não enxergo as commodities metálicas ficando tão pressionadas até o final do ano. Além
disso, quaisquer novas medidas que possam reduzir o
IPI com certeza terão um
impacto negativo sobre as
projeções de IPCA. Por outro lado, nós temos os alimentos muito pressionados
cujos dados de março contaminam as projeções para
os próximos meses. De modo geral, temos um equilíbrio de riscos pensando na
inflação para a frente.
A inflação de março claramente coloca uma pressão
para que o Copom eleve a
Selic num ritmo mais alto
ou para que tenhamos uma
Selic terminal num patamar
mais elevado. Acredito que
seja mais provável a segunda opção. Hoje, analisando a
última comunicação do Copom, fica muito evidente a
vontade de parar a elevação
nos 12,75%, mas a inflação
de março coloca uma pressão muito forte para que ha-

ja uma nova alta na Selic em
junho, talvez se estendendo
no segundo semestre.
Isso ocorre porque existem três tipos de inflação: a
composta pelos preços administrados, que são alheios
a mudanças na Selic; a acíclica, sobre a qual o Banco
Central também não tem
controle, afinal ela não responde ao ciclo econômico,
e sim a questões de custos
como bens que dependem
dos preços internacionais
das commodities; e a pró-cíclica, sobre a qual o Banco Central tem total controle via atividade econômica e
taxa de juros.
Atualmente, os três tipos
de inflação estão altos. Você
já pode descartar o cumprimento da meta de inflação
e do seu intervalo em 2022.
Para o Banco Central conseguir colocar a inflação na
meta em 2023, ele teria que
reduzir drasticamente a inflação de pró-cíclicos para
compensar a forte alta dos
administrados e dos acíclicos. Isso exige uma taxa
de juros substancialmente
maior que os 12,75%.
* após o envio do comentário de Thomaz, a Petrobras reduziu o preço do
GLP em 5,6%.
Coordenação: Jorge Priori
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SALOBO METAIS S.A.

CNPJ/ME nº 33.931.478/0001-94 - (Companhia Fechada)
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
alcance de metas de produção estabelecidas para os próximos anos e, sobretudo, sustentabilidade do negócio.
Senhores Acionistas,
A Diretoria da Salobo Metais S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e Apesar da perspectiva crescente de preço de commodities no último ano, a volatilidade de mercado esteve presente de
estatutários vigentes, submete à apreciação da Assembléia Geral Ordinária o Relatório de atividades da Sociedade e forma evidente, em função, sobretudo, dos efeitos causados à macroeconomia mundial em decorrência da pandemia
as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
do COVID-19, desde 2020. Neste contexto, estamos sempre em busca de melhorar nossa competitividade, com
Localizado a 100 km a noroeste do complexo de minério de ferro de Carajás, no município de Marabá - Estado do Pará custos otimizados frente aos desafios de cada exercício, além de presar pela qualidade do nosso produto.
e inserida na Província Mineral de Carajás, a Mina do Salobo produz concentrado de cobre contendo ouro associado A Salobo Metais tem como principais pilares de gestão a saúde e segurança de nossos empregados e colaboradores,
para atender ao mercado externo.
preservação do meio ambiente, responsabilidade social, respeito às comunidades locais e fornecedores, promovendo
Em 2021, a produção de cobre e ouro foi inferior ao ano anterior, (Cobre: 144,6 kt em 2021 vs 172,7kt em 2020 e qualidade e valorização da vida.
Ouro: 8,5 t em 2021 vs 10,3 t em 2020), em função principalmente da menor alimentação da Planta (19,4 Mt em 2021 A composição acionária da empresa SALOBO METAIS S.A. está assim representada: - Vale S.A. – 99,99%; vs 20,5 Mt em 2020).
A receita líquida gerada em 2021 foi de R$ 8.349.746.319,96, ficando 15% acima em relação ao ano anterior (R$ DOCEPAR S.A. – 0,01%. Ao encerrarmos o exercício de 2021, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio
7.267.106.760,57), com destaque positivo advindo de maiores preços de commodities e da valorização do dólar frente recebido da controladora Vale S.A., bem como o comprometimento de todos os colaboradores pela dedicação e
empenho na condução de nossas operações e busca por resultados sustentáveis.
ao real.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.
Nossa estratégia de austeridade, com foco em melhorias e simplicidade nos processos, bem como redução de custos
a níveis mundialmente praticados, vem favorecendo os bons resultados da empresa.
Paulo Fernando de Toledo Damasceno
Jose Luiz Marques Santana
Marcio Felipe Milheiro Aigner
Os investimentos aplicados estão sendo conduzidos de maneira criteriosa e encarados como fator estratégico para o
Diretor
Diretor
Diretor
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Em milhares de reais
Em milhares de reais
Exercícios findos em
31 de
31 de
Exercícios findos em
31 de dezembro de
dezembro de dezembro de
31 de dezembro de
Notas
2021
2020
Notas
2021
2020
Notas
2021
2020 Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Ativo
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
4.570.834 4.390.488
Ativo circulante
Receita de vendas
4 8.349.746 7.267.107 Ajustado por:
Depreciação, amortização e exaustão
12 e 13
538.235
492.727 Caixa e equivalentes de caixa
9
2.114.381
3.924.837
Custo dos produtos vendidos
5(a) (3.498.499) (3.037.659) Baixa de imobilizado
12
86.701
80.617 Contas a receber
10
1.994.995
920.882
Provisão para processos judiciais
2.456
8.937
Lucro bruto
4.851.247 4.229.448 Juros e variações monetárias, líquidas
Estoques
11
479.932
392.322
(88.102) (301.177)
Outros
146
(2.195) Tributos antecipados sobre o lucro
31.249
3.518
Despesas operacionais
Variações de ativos e passivos:
Tributos a recuperar
8
133.153
37.185
(939.826)
779.848
Com vendas e administrativas
(4.306)
(3.477) Contas a receber
33.759
29.345
Estoques
(87.676)
47.991 Outros
Outras despesas operacionais, líquidas
5(b) (326.196) (120.795) Tributos a recuperar
4.787.469
5.308.089
(201.901)
(52.870)
(19.018)
3.337
Lucro operacional
4.520.745 4.105.176 Aplicações de reinvestimento
Fornecedores
206.662
(65.499) Ativo não circulante
Salários e encargos sociais
38.728
14.668
Resultado financeiro
6
8
248.366
167.696
Tributos a pagar
310.897
(3.723) Tributos a recuperar
Receitas financeiras
253.069
557.819 Outros ativos e passivos, líquidos
7(a)
225.939
106.119
(93.943)
(17.126) Tributos diferidos sobre o lucro
Caixa gerado pelas operações
4.324.193 5.376.023 Aplicações de reinvestimento
7(c)
174.715
155.697
Despesas financeiras
(202.980) (272.507) Imposto pagos
(578.200) (760.894)
71.531
8.955
Outros
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
4.570.834 4.390.488 Caixa líquido proveniente das atividades
720.551
438.467
operacionais
3.745.993 4.615.129
Tributos sobre o lucro
7
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Adições ao imobilizado e intangível
12 (2.325.234) (1.559.097) Diferido
13
3.363
11.435
Tributo corrente
(757.278) (798.921) Caixa líquido utilizado nas atividades de
Intangíveis
12
10.054
10.338
(2.325.234) (1.559.097)
Tributo diferido
119.797
24.052 investimento
11.095.829
9.451.639
Imobilizado
12
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
(637.481) (774.869) Transações com acionistas:
11.829.797
9.911.879
Dividendos pagos aos acionistas
17 (c) (2.717.066) (1.561.908)
Lucro líquido do exercício
3.933.353 3.615.619 Amortização de debêntures
14 (521.233) (366.698)
Total do ativo
16.617.266
15.219.968
Lucro básico e diluído por ação – Em R$
0,47
0,29 Caixa líquido utilizado nas atividades de
(3.238.299) (1.928.606)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. financiamento
Aumento (redução) do caixa e
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
equivalente de caixa
(1.817.540) 1.127.426
Em milhares de reais
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.924.837 2.797.411
Passivo
Exercícios findos em Caixa e equivalentes de caixa de empresa
7.084
- Passivo circulante
31 de dezembro de incorporada
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.114.381 3.924.837 Fornecedores
10
691.516
483.959
2021
2020 Transações que não envolveram caixa:
Salários
e
encargos
sociais
139.898
101.170
Lucro líquido do exercício
3.933.353 3.615.619 Adições ao imobilizado com custo da
8
697.688
207.713
desmobilização de ativos
12
66.471
(26.710) Tributos a recolher
- Adições para compensação ambiental
Outros resultados abrangentes
12
(432)
(17.841) Dividendos
17
710.512
668.157
12
(1.574)
- Debêntures
3.933.353 3.615.619 Adição ao imobilizado de empresa incorporada
Total do resultado abrangente
14
482.029
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
Provisão para compensação
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ambiental
17.571
1.718
Em milhares de reais
3.100
949
Outros
Reserva de
Dividendo
2.260.285
1.945.695
Capital Reserva de
Reserva
incentivos
adicional
Lucros
Patrimônio
social
ágio
legal
fiscais
proposto acumulados
líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019
7.883.355
(58.390)
369.304
1.788.993
1.171.431
11.154.693 Passivo não circulante
Lucro líquido do exercício
3.615.619
3.615.619 Obrigações para desmobilização
Transações com acionistas:
de ativos
15
149.231
220.343
Dividendos de exercícios anteriores
(1.171.431)
(1.171.431)
16
8.565
12.904
Apropriação para reservas
180.781
762.210
(942.991)
- Provisões para processos judiciais
Dividendos mínimos obrigatórios
(668.157)
(668.157) Provisão para compensação
ambiental
73.096
105.577
Dividendo adicional proposto
2.004.471
(2.004.471)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
7.883.355
(58.390)
550.085
2.551.203
2.004.471
12.930.724 Outros
2.537
4.725
Lucro líquido do exercício
3.933.353
3.933.353
233.429
343.549
Transações com acionistas:
2.493.714
2.289.244
Dividendos de exercícios anteriores
(2.004.471)
(2.004.471) Total do passivo
Incorporação da Vale Metais Básicos S.A.
2.809
163
2.972
Reversão de reservas
(28.514)
(28.514) Total do patrimônio líquido
14.123.552
12.930.724
Apropriação para reservas
196.676
894.791
(1.091.467)
Dividendos mínimos obrigatórios
(710.512)
(710.512)
Dividendo adicional proposto
2.131.537
(2.131.537)
- Total do passivo e patrimônio
16.617.266
15.219.968
Saldo em 31 de dezembro de 2021
7.886.164
(58.390)
746.761
3.417.480
2.131.537
14.123.552 líquido
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
incentivo fiscal irá expirar em 2023. Conforme resolução da Superintendência
1. Contexto operacional
b) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas:
A Salobo Metais S.A. ("Sociedade") é uma sociedade anônima de capital
Exercícios findos em de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) Nº 65 DE 29/12/2017 - art.29, a
fechado, com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade realiza a exploração,
31 de dezembro de Sociedade que optar pelo benefício do incentivo fiscal, deverá manter conta
lavra e beneficiamento mineral com o objetivo de produzir e comercializar
2021
2020 específica referente as operações de reinvestimento no Banco da Amazônia
concentrado de cobre. As operações são realizadas por meio de um complexo Receita na venda de materiais
19.652
12.911 S.A.. Em 2021, a Sociedade possuía em suas aplicações financeiras o
de mina e usina de beneficiamento localizado em Carajás. A Sociedade Custo na venda de materiais
(10.894)
(9.412) montante de R$ 174.715 (R$155.697 em 2020) em cumprimento à referida
foi constituída com o objetivo de atender as necessidades das operações Reversão para perda de estoques de materiais
1.763
3.130 legislação da SUDAM.
(8.071)
(8.071) Principal política contábil: Os tributos sobre o lucro são calculados
e plano de negócios do acionista controlador Vale S.A. (“Vale”). Em 2021, Amortização de ativo diferido
(2.456)
(8.937) aplicando a alíquota em vigor no Brasil, que é de 34%. Os tributos diferidos
houve a incorporação da empresa Vale Metais Básicos S.A. pela Sociedade, Provisão de processos judiciais
(5.461)
(13.498) sobre o lucro são reconhecidos com base nas diferenças temporárias entre o
uma empresa não operacional e controlada pela Vale S.A., conforme AGE 8 Despesas com estudos e pesquisas
(86.701)
(60.007) valor contábil e a base fiscal dos ativos e passivos, bem como dos prejuízos
de novembro de 2021. As demonstrações financeiras da Sociedade para o Custo com baixa de ativos
(209.147)
- fiscais apurados. Os ativos fiscais diferidos decorrentes de prejuízos fiscais
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas no pressuposto ICMS REFIS - PA - nota 8
Despesas Lei Rouanet
(14.220)
(26.464) e diferenças temporárias não são reconhecidos quando não é provável que
de sua continuidade operacional.
Outros
(10.661)
(10.447) lucros tributáveis futuros estejam disponíveis contra os quais as diferenças
2. Base de preparação das demonstrações financeiras
(326.196) (120.795) temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. O imposto corrente e o imposto
a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Total
diferido são reconhecidos por meio do resultado
Sociedade (“demonstrações financeiras”) foram preparadas e estão 6. Resultado financeiro
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil por
Exercícios findos em Estimativa e julgamento contábil crítico: Julgamentos, estimativas e
meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo
31 de dezembro de premissas significativas são requeridas para determinar o valor dos impostos
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes
2021
2020 diferidos ativos que são reconhecidos com base no tempo e nos lucros
tributáveis futuros. Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos
próprias das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, Despesas financeiras
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Juros brutos das debêntures(i)
(39.203) (133.539) fiscais e diferenças temporárias são reconhecidas considerando premissas
Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações Pis e Cofins sobre receitas financeiras
(79.585)
(95.305) e fluxos de caixa projetados. Os ativos fiscais diferidos podem ser afetados
financeiras foram preparadas com base no custo histórico e ajustadas para Despesas com IOF
(466)
(269) por fatores incluindo, mas não limitado a: (i) premissas internas sobre o lucro
tributável projetado, baseado no planejamento de produção e vendas, preços
refletir perdas pela redução ao valor recuperável (“impairment”) de ativos. Os Juros e multas s/ atraso de recolhimento de impostos
eventos subsequentes foram avaliados até 21 de março de 2022, data em - nota 8
(82.265)
(797) de commodities, custos operacionais e planejamento de custos de capital; (ii)
que a emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. Variações monetárias e cambiais
(385)
(42.049) cenários macroeconômicos; e (iii) comerciais e tributários.
c) Moeda funcional: As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando Outras
(1.076)
(548) 8. Outros tributos
Tributos a recuperar
Tributos a recolher
o real (“R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a
(202.980) (272.507)
31 de
31 de
31 de
31 de
Sociedade opera. d) Principais políticas contábeis: As políticas contábeis Receitas financeiras
dezembro de dezembro de dezembro de dezembro de
significativas aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras Rendimentos de aplicações financeiras
124.504
76.708
2021
2020
2021
2020
foram incluídas nas respectivas notas explicativas e são consistentes com Variações monetárias e cambiais
127.690
476.765
aquelas adotadas e divulgadas nas demonstrações financeiras de exercícios Outras
875
4.346 Imposto sobre
anteriores. Algumas normas e interpretações contábeis foram emitidas,
253.069
557.819 circulação de
porém, ainda não estão em vigor para o exercício findo em 31 de dezembro Resultado financeiro, líquido
50.089
285.312 mercadorias e
94.132
69.790
297.133
5.104
de 2021. A Sociedade não adotou antecipadamente nenhuma destas normas. (i) Refere-se à amortização dos juros da última parcela ao BNDES, ocorrida serviços ("ICMS")(i)
Impostos e
Adicionalmente, a Sociedade não espera que essas normas tenham um em março de 2021.
impacto material nas demonstrações financeiras em períodos subsequentes. Política contábil: As transações em moeda estrangeira são convertidas para contribuições
e) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação das a moeda funcional utilizando a taxa de câmbio vigente na data das transações. federais
267.945
134.855
352.605
173.527
demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e o exercício de Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da conversão pela taxa de câmbio brasileiras(ii)
julgamentos por parte da Administração na aplicação das políticas contábeis do fim do período são reconhecidos no resultado como despesa ou receita Compensação
da Sociedade. Essas estimativas são baseadas na experiência e conhecimento financeira, e são gerados principalmente devido à compra de insumos e vendas Financeira
da Administração, informações disponíveis na data do balanço e outros de produtos para o mercado externo em dólares norte-americanos (“US$”). Exploração de
Recursos Minerais
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem 7. Tributos sobre o lucro
("CFEM")
19.876
11.616
razoáveis sob circunstâncias normais. Alterações nos fatos e circunstâncias a) Imposto de renda diferido
podem conduzir a revisão dessas estimativas. Os resultados reais futuros
31 de
31 de Imposto sobre
108
108
9.610
507
poderão divergir dos estimados. As estimativas e julgamentos significativos
dezembro de dezembro de serviços
19.334
128
18.464
16.959
aplicados pela Sociedade na preparação destas demonstrações financeiras
2021
2020 Outros
Total
381.519
204.881
697.688
207.713
estão apresentados nas notas 7, 12, 15 e 16.
Ativo tributário diferido
Circulante
133.153
37.185
697.688
207.713
3. Pandemia de coronavírus
Diferenças temporárias:
248.366
167.696
A pandemia de COVID-19 se desenvolveu rapidamente em 2020, com relatos Provisão para processos judiciais
3.668
5.928 Não circulante
381.519
204.881
697.688
207.713
de várias fatalidades decorrentes da COVID-19. A administração da Sociedade Obrigações para desmobilização de ativos
14.691
38.187 Total
segue acompanhando a evolução do cenário da pandemia e avaliando os Despesas pré operacionais
3.759
10.261 (i) Refere-se ao ICMS importação/ICMS CIAP a recuperar, referente ao Projeto
possíveis impactos na Sociedade. No exercício de 2021, a Sociedade não Provisão para participação no resultado
22.085
16.659 Salobo III. (ii) Refere-se a Pis/Cofins/IRRF s/aplicações a recuperar e IR/CS a
sofreu impactos em virtude da COVID-19, e não vislumbra, nesse momento, Provisão para perda ICMS(i)
77.104
28.392 recolher no exercício de 2021.
impactos significativos futuros.
Ágio na incorporação da Caulim do Brasil
A Sociedade aderiu ao Programa de Regularização Fiscal - PROREFIS,
4. Receitas de vendas
Investimentos ("CBI") nota 17(b)
5.515 no qual, mediante quitação em parcela única, obteve desconto de 95% de
As transações de receitas de vendas foram realizadas na sua totalidade com REFIS ICMS - PA - nota 8
96.984
- juros e multas em autos de infração de ICMS lavrados pelo Estado do Pará,
a Vale International S.A. (parte relacionada) no montante de R$ 8.349.746 Outros
7.648
1.177 acarretando na baixa de processos passivos contingentes, sendo provisionado,
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (R$ 7.267.107 em 2020) . A Tributos sobre o lucro
225.939
106.119 para tanto, o montante de R$ 290.000.
Sociedade tem como prática exportar a totalidade de suas vendas e, portanto, (i) Refere-se ao não aproveitamento do estorno do ICMS da lei do cobre no 9. Caixa e equivalentes de caixa
tem imunidade e isenção de tributação sobre as vendas. O aumento da receita Estado do Pará.
31 de dezembro de
31 de dezembro de
refere-se à variação cambial ocorrida no período. O volume de vendas de b) Reconciliação do imposto de renda: O total demonstrado como resultado
2021
2020
concentrado de cobre em 2021, foi de 427 toneladas (517 toneladas em 2020). de tributos sobre o lucro está reconciliado com as alíquotas estabelecidas pela Caixa e bancos
33.981
725.885
Política contábil: A receita é reconhecida quando o controle do bem ou legislação, como segue:
Aplicações financeiras
2.080.400
3.198.952
serviço é transferido para o cliente. A receita da Sociedade é reconhecida
2.114.381
3.924.837
Exercícios findos em Total
quando o produto for disponibilizado no porto de embarque, carregado no
31 de dezembro de Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos
navio, no porto de descarga. As vendas da Sociedade são realizadas de forma
2021
2020 líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento
preponderante na modalidade do Incoterms conhecida como Free on Board Lucro antes dos tributos sobre o lucro
4.570.834 4.390.488 com insignificante risco de alteração de valor. O saldo de aplicações
(“FOB”), na qual a Sociedade não é responsável pelo serviço de frete após a Tributos sobre o lucro às alíquotas da
financeiras em 31 de dezembro de 2021 refere-se a aplicações de Certificados
transferência de controle do produto ao cliente, que ocorre no momento do legislação - 34%
(1.554.084) (1.492.766) de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$ 2.080.400 (R$ 3.198.952
embarque da mercadoria.
em 2020), prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos:
5. Custos e despesas por natureza
Incentivos fiscais
894.791
762.210 certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
a) Custo de produtos vendidos
Preço de transferência
(340)
(17.802) 10. Contas a receber e fornecedores
Exercícios findos em Outros
Contas a receber
Fornecedores
22.152
(26.511)
31 de dezembro de Tributos sobre o lucro
31 de
31 de
31 de
31 de
(637.481) (774.869)
2021
2020 c) Incentivos fiscais: A Sociedade possui incentivo fiscal de redução de
dezembro de dezembro de dezembro de dezembro de
Pessoal
(197.107) (189.491) 75% do imposto de renda. O incentivo é calculado com base no lucro fiscal
2021
2020
2021
2020
Material e serviço
(1.570.163) (1.471.195) da atividade incentivada (lucro da exploração), e leva em conta a alocação Partes
Óleo combustível
(208.779) (181.258) do lucro operacional pelos níveis de produção incentivada durante os 10 relacionadas
Energia
(237.326) (206.890) primeiros anos de exploração da mina de Salobo, com início em 2014 e (nota 18)
1.985.061
914.776
40.458
39.350
Aquisição de produtos
(304.514) (209.967) término em 2023. Um montante igual ao obtido com a economia fiscal, deve Terceiros
9.934
6.106
651.058
444.609
Depreciação, amortização e exaustão
(521.767) (480.762) ser apropriado em conta de reserva de lucros, no patrimônio líquido, e não Total
1.994.995
920.882
691.516
483.959
Capacidade ociosa(i)
(138.589)
- pode ser distribuído como dividendos aos acionistas. Além destes incentivos 11. Estoques
Outros
(320.254) (298.096) o montante equivalente a 30% do imposto de renda devido, apurado pela
31 de
31 de
Total
(3.498.499) (3.037.659) alíquota de 15% sobre o lucro da exploração da atividade incentivada, pode
dezembro de dezembro de
2021
2020
Partes relacionadas
(130.758) (166.723) ser reinvestido na aquisição de novas máquinas e equipamentos, sujeito à
88.726
66.207
Terceiros
(3.367.741) (2.870.936) aprovação posterior pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Estoque de produtos (concentrado de cobre)
400.912
337.584
Total
(3.498.499) (3.037.659) (SUDAM). O mecanismo deste incentivo exige contrapartida em valor Estoque de materiais de consumo
(i) Refere-se à parada de produção, devido à manutenção da correia equivalente a 50% do benefício por parte do contribuinte na aquisição dos Redução ao valor recuperável de estoque de
(9.706)
(11.469)
transportadora. Os custos unitários ficaram maiores em 2021, principalmente bens. O subsídio para reinvestimento é registrado em conta de reserva de consumo
479.932
392.322
lucros, com impedimento para distribuição de dividendos aos acionistas. Esse Total
pelo aumento dos preços dos insumos e materiais.
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SALOBO METAIS S.A.

CNPJ/ME nº 33.931.478/0001-94 - (Companhia Fechada)
Política contábil: Os estoques são registrados pelo menor valor entre custo e valor realizável líquido. Os custos de produção compreendem custos fixos e b) Reserva de lucros: Reserva legal - Constitui uma exigência para todas as
variáveis, direta e indiretamente atribuídos a produção. Os custos são agregados aos itens em estoque com base no custo médio. Na data de apresentação das sociedades anônimas e representa a apropriação de 5% do lucro líquido anual
demonstrações financeiras, o valor realizável líquido dos estoques é avaliado, e uma provisão para perda com estoques obsoletos ou de baixa movimentação apurado com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do capital social.
pode ser reconhecida.
Reserva de incentivos fiscais - Resulta da opção de designar uma parcela
12. Imobilizado e intangíveis
do imposto de renda devido para investimentos em projetos aprovados pelo
EquipaAtivos
Imobilizado
governo bem como incentivos fiscais (nota 7c). Reserva de ágio – Resulta
Terrenos
Imóveis Instalações
mentos minerários
Outros em curso Intangível
Total da incorporação reversa da Caulim do Brasil Investimentos ocorrida em 2001.
Saldo em 31 de dezembro de 2019
1.931 2.100.526 1.390.009
895.036 2.538.418
499.872
993.077
4.733 8.423.602 O ágio da incorporação totalizou R$ 88.470, sendo 34% registrados como
Adições(i)
- 1.603.650
- 1.603.650 imposto diferido ativo e o saldo remanescente de R$ 58.390 como reserva de
Baixas
(825)
(4.395)
(13.502)
(2.425)
(6.836)
(39.923)
(12.711)
(80.617) capital no patrimônio líquido, conforme Instruções 349 e 319 da Comissão de
Depreciação, exaustão e amortização
(72.448)
(71.848) (193.673)
(42.699) (101.700)
(2.288) (484.656) Valores Mobiliários (“CVM”) e CPC 18.
Transferências
161.984
38.352
115.118
84.165
197.580 (617.803)
20.604
- c) Remuneração aos acionistas da Sociedade - Conforme estatuto social,
Total
1.106 2.185.667 1.343.011
814.056 2.579.884
588.916 1.939.001
10.338 9.461.979 25% do lucro líquido do exercício (após constituições de reservas) deve ser
Custo
1.106 2.711.160 1.986.555 1.729.848 3.320.295 1.305.483 1.939.001
15.198 13.008.646 distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório.
Depreciação acumulada
- (525.493) (643.544) (915.792) (740.411) (716.567)
(4.860) (3.546.667)
31 de
31 de
Saldo em 31 de dezembro de 2020
1.106 2.185.667 1.343.011
814.056 2.579.884
588.916 1.939.001
10.338 9.461.979
dezembro de dezembro de
Adições(i)
- 2.260.769
- 2.260.769
2021
2020
Baixas
(35.778)
(22)
(762)
(24.036)
(26.103)
(86.701) Lucro líquido do exercício(i)
3.933.516
3.615.619
Depreciação, exaustão e amortização
(79.979)
(75.907) (195.166)
(46.644) (129.514)
(2.954) (530.164)
196.676
180.781
Transferências
202.326
133.094
161.110
28.284
77.848 (605.332)
2.670
- Constituição de reserva legal
894.791
762.210
Total
1.106 2.272.236 1.400.176
779.238 2.561.524
513.214 3.568.335
10.054 11.105.883 Constituição de reserva de incentivos fiscais
710.512
668.157
Custo
1.106 2.867.115 2.119.626 1.879.307 3.348.579 1.308.701 3.568.335
17.851 15.110.620 Dividendos mínimos obrigatórios
Depreciação acumulada
- (594.879) (719.450) (1.100.069) (787.055) (795.487)
(7.797) (4.004.737) Dividendo adicional proposto (condicionado
Saldo em 31 de dezembro de 2021
1.106 2.272.236 1.400.176
779.238 2.561.524
513.214 3.568.335
10.054 11.105.883 à aprovação em assembleia de acionistas)
2.131.537
2.004.471
(i) Refere-se principalmente a fase de expansão da unidade de produção, denominada Projeto Salobo III.
Remuneração total do exercício
3.933.516
3.615.619
(i) Devido a incorporação da Vale Metais Básicos S.A., foi incluído no
Política contábil: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de
amortizados
pelo
período
da
vida
útil
da
mina.
Os
custos
de
estéril
incorridos
na
lucro de 2021 o montante de R$ 163. Os dividendos registrados em 31 de
aquisição ou construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por
redução do valor recuperável. Os custos dos ativos minerários desenvolvidos fase de produção são adicionados ao valor do estoque. Os custos de remoção dezembro de 2020 no montante de R$ 668.157 referem-se aos dividendos
de
estéril
são
mensurados
pelos
custos
fixos
e
variáveis,
direta
e
indiretamente
mínimos obrigatórios de 2020, que foram pagos durante o ano de 2021,
internamente são determinados por (i) custos diretos e indiretamente atribuídos
à construção da planta da mina; (ii) encargos financeiros incorridos durante o atribuídos a sua remoção e, quando aplicável, é deduzido de eventual conforme Assembleia Geral Ordinária de 19 de maio de 2021. Em 2021, a
impairment,
nos
mesmos
moldes
adotados
para
a
unidade
geradora
de
caixa
Sociedade registrou como dividendos mínimos obrigatórios um montante de
período de construção; (iii) depreciação de bens utilizados na construção; (iv)
estimativa de gastos com descomissionamento e restauração da localidade; e no qual pertence. No reconhecimento da provisão, o custo correspondente é R$ 710.512. Adicionalmente, em deliberação da Assembleia Geral Ordinária
capitalizado
como
parte
do
ativo
imobilizado
e
é
depreciado
pela
vida
útil
dos
de 19 de maio de 2021, foram aprovados e pagos os dividendos adicionais
(v) outros gastos capitalizáveis ocorridos durante a fase de desenvolvimento
da mina (quando o projeto se prova gerador de benefício econômico e existem ativos minerários correspondentes, resultando em uma despesa reconhecida propostos do resultado de 2020, no montante de R$ 2.004.471. Com base na
no
resultado
do
exercício.
O
passivo
de
longo
prazo
é
descontado
ao
valor
capacidade e intenção da Sociedade de concluir o projeto). A exaustão dos
Portaria nº 3.114/19 do Ministério do Desenvolvimento Regional, foi aprovada
ativos minerários é apurada com base na relação obtida entre a produção presente utilizando uma taxa que reflete a avaliação atual do mercado para a reversão parcial da Reserva de Incentivos Fiscais de 2019 para dividendos
efetiva e o montante total das reservas minerais provadas e prováveis. Os o valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos do passivo e registrado adicionais propostos, no montante de R$ 28.514 e pagos em 2021. Em 2021,
demais ativos imobilizados são depreciados pelo método linear, com base na contra o resultado do exercício e é liquidado quando do início do desembolso foram registrados como dividendos adicionais propostos um montante de R$
vida útil estimada, a partir da data em que os ativos se encontram disponíveis de caixa ou contração de obrigação a pagar referente ao fechamento da mina 2.131.537. Em 2021, pela incorporação da Vale Metais Básicos S.A., foram
desativação dos ativos minerários. Os custos potenciais cobertos por
para serem utilizados no uso pretendido. A exceção são os terrenos que não ou
pagos dividendos no montante de R$ 15.924, conforme AGE de 8 de maio
seguros ou indenizações não são abatidos do montante provisionado.
são depreciados. As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Estimativas e julgamentos contábeis críticos: É necessário o julgamento de 2021.
Vida útil para determinar as principais premissas utilizadas na mensuração das Política contábil: A remuneração aos acionistas se dá sob a forma de
Imóveis
15 a 50 anos obrigações para desmobilização de ativos, tais como, taxa de juros, custo de dividendos. Esta remuneração é reconhecida como passivo nas demonstrações
Instalações
8 a 42 anos fechamento, vida útil do ativo considerando o estágio atual de exaustão e as financeiras da Sociedade, com base no estatuto social. Qualquer valor acima
Equipamentos
2 a 33 anos datas projetadas de exaustão de cada mina. Alterações nessas premissas da remuneração mínima obrigatória aprovada no Estatuto Social somente
Ativos minerários
Produção podem afetar significativamente o valor provisionado. Portanto, a Sociedade será reconhecido no passivo circulante na data em que for aprovado pelos
Outros
2 a 50 anos considera as estimativas contábeis relacionadas aos custos de encerramento acionistas.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício da mina como uma estimativa contábil crítica e as revisa anualmente.
18. Partes relacionadas
social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção 16. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações Representados pelas seguintes operações com partes relacionadas à
de áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, trabalhistas, cíveis, ambientais e tributárias em andamento na esfera Sociedade:
serviços de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e administrativa e judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas
31 de
31 de
depreciados durante o período de benefícios desta manutenção até a próxima ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião
dezembro de dezembro de
parada. A Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma de consultores legais. Passivos contingentes consistem em causas discutidas
2021
2020
indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classificada Ativo circulante
O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor como possível, para as quais o reconhecimento de provisão não é considerado Contas a receber com partes relacionadas
recuperável. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não há indicação de que os necessário pela Sociedade, baseado na opinião dos consultores legais.
Vale S.A.
1.852
1.401
ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização.
Provisões para
Passivos Vale International
1.983.209
913.375
Estimativa e julgamento contábil crítico: Reservas minerais - As
processos judiciais
contingentes
1.985.061
914.776
estimativas de reservas provadas e prováveis são periodicamente avaliadas
31 de dezembro de 31 de dezembro de Passivo circulante
e atualizadas. Estas reservas são determinadas usando técnicas de
2021
2020
2021
2020 Contas a pagar com partes relacionadas
estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que Processos tributários(i)
72
5.637 166.285 283.903 Vale S.A
28.965
19.484
a Sociedade assuma premissas sobre condições futuras que são incertas, Processos trabalhistas
8.493
7.267
49.677
32.736
1.251
1.145
incluindo preços futuros do minério, taxas de câmbio e de inflação, tecnologia Processos cíveis
27.770
25.251 Fundação Vale do Rio Doce Seguridade Social
2.885
de mineração, disponibilidade de licenças e custos de produção. Alterações Processos ambientais
- 144.075 105.572 Vale Energia S.A.
em algumas dessas posições assumidas poderão ter impacto significativo Total
10.242
15.835
8.565
12.904 387.807 447.462 Outros
nas reservas provadas e reservas prováveis da Sociedade. A estimativa do (i) A redução da provisão de processos tributários refere-se substancialmente
40.458
39.349
volume das reservas minerais é base de apuração da parcela de exaustão à mudança de prognóstico para possível de autos de infração de ICMS. A Debêntures a pagar
dos ativos minerários, e sua estimativa de vida útil é fator preponderante para redução do passivo contingente refere-se basicamente a processos baixados BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento
quantificação da provisão de recuperação ambiental das minas. Qualquer de ICMS em dezembro de 2021, devido à adesão do REFIS(Programa de Econômico e Social
482.029
alteração na estimativa do volume de reservas das minas e da vida útil Parcelamento Fiscal) no Estado do Pará, conforme mencionado na nota 8.
Dividendo a pagar
dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos Política contábil: Uma provisão é reconhecida no momento em que a Vale S.A.
710.512
668.157
de depreciação, exaustão e amortização e na avaliação de impairment.
710.512
1.150.186
obrigação
for
considerada
provável
pela
diretoria
jurídica
e
seus
consultores
13. Ativo diferido
750.970
1.189.535
31 de dezembro de
31 de dezembro de jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder
2021
2020 ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma Todas as operações com partes relacionadas estão formalizadas através de
Custo
80.714
80.714 despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos tivessem sido
Amortização acumulada
(77.351)
(69.279) do processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode ser revertida estabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam ser diferentes
Total
3.363
11.435 caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável devido a dos firmados com as partes relacionadas. A remuneração dos administradores
O saldo de R$ 80.714, mantido como ativo diferido, está sendo amortizado mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for liquidada. da Sociedade foi paga integralmente pelo acionista Vale. Não há remuneração
desde 1º junho de 2012, data da entrada em operação da Sociedade. O prazo Estimativa e julgamento contábil crítico: Por sua natureza, os processos baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
de amortização foi estipulado em 10 anos a partir dessa data. Em 2021 e 2020 judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou Resultados gerados pelas operações com partes relacionadas:
deixarem de ocorrer. Normalmente, a ocorrência ou não de tais eventos não
Exercícios findos em
a amortização foi de R$ 8.071 para cada exercício.
31 de dezembro de
Política contábil: O diferido é composto por gastos na fase pré-operacional depende da atuação da Sociedade e incertezas no ambiente legal envolve o
2021
2020
da Sociedade. Com a implantação da Lei 11.638/07 e, posteriormente, a exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto
Receita bruta
Lei 11.941/09 que atualizaram a Lei 6.404/76, o ativo diferido passou a não aos potenciais resultados dos eventos futuros.
Receita de venda de cobre - Vale International
8.349.746
7.267.107
mais existir, sendo que o saldo existente até a data de 31 de dezembro de 17. Patrimônio líquido
2008 poderia ser totalmente eliminado, realocado, quando possível, para a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021, o capital social é de R$
8.349.746
7.267.107
outras contas do ativo, ou mantido até a completa amortização desse saldo. 7.886.164 (R$ 7.883.355 em 2020), correspondendo a 8.331.813.183 Despesas gerais - Vale S.A.
(178.007)
(161.754)
A Sociedade efetuou a análise sobre a natureza dos valores registrados no (8.330.364.089 em 2020) ações ordinárias escrituradas, totalmente Despesas com energia - Vale Energia S.A.
(21.405)
diferido e reclassificou parte do saldo para o imobilizado, optando por manter integralizadas e sem valor nominal. Em 2021, houve aumento de capital no Outros
(23.398)
(14.913)
o saldo remanescente. O saldo remanescente é amortizado pelo prazo de 10 montante de R$ 2.809 por motivo da incorporação da Vale Metais Básicos Resultado líquido gerado pelas operações
S.A, conforme AGE de 8 de novembro de 2021.
anos, iniciado a partir da fase de operação da Sociedade em 2012.
8.148.341
7.069.035
com partes relacionadas
14. Debêntures
31 de dezembro de
31 de dezembro de 19. Classificação dos instrumentos financeiros
2021
2020 A classificação dos ativos e passivos financeiros por moeda é a seguinte:
Circulante
482.029
31 de dezembro de 2021
31 de dezembro de 2020
Total das debentures
482.029
Custo amortizado
em R$
em US$ Custo amortizado
em R$
em US$
As debêntures foram emitidas em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Caixa e equivalente de caixa
2.114.381
2.114.381
3.924.837
3.924.837
Econômico e Social (“BNDES”) (parte relacionada) em decorrência de Contas a receber
1.994.995
11.786
1.983.209
920.882
7.507
913.375
assunção de dívida da Vale para com o BNDES, relativa aos financiamentos Total dos ativos financeiros
4.109.376
2.126.167
1.983.209
4.845.719
3.932.344
913.375
tomados para desenvolvimento do Projeto Salobo, quando da incorporação Fornecedores
691.516
669.222
22.294
483.959
470.001
13.958
dos direitos minerários. As debêntures estão sujeitas a atualização monetária Debêntures
482.029
482.029
com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna Total de passivos financeiros
691.516
669.222
22.294
965.988
952.030
13.958
(“IGP-DI”) de 17,74% em 2021 (23,08% em 2020) mais juros remuneratórios Política contábil: A Sociedade classifica os instrumentos financeiros com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas
de 6,5% ao ano sobre o saldo atualizado, incorporados ao principal, sendo características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado a menos
resgatáveis em cinco parcelas anuais e sucessivas, principal mais juros, que certas condições que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou pelo custo amortizado
a partir do segundo ano após a Sociedade atingir o faturamento comercial
acumulado equivalente a 200.000 toneladas de cobre. Em 2021, a Sociedade sejam atendidas. Os passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos de transação incorridos e subsequentemente são
realizou a amortização da 5ª e última parcela anual ao BNDES, no montante mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos.
de R$ 521.233 (R$ 366.698 em 2020). Essas debêntures não são conversíveis 20. Gestão de riscos
em ações, porém são conjugadas com bônus de subscrição que conferem ao a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e possibilitar
seu titular o direito de subscrever ações preferenciais em aumento de capital maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de capital que assegure a
continuidade dos seus negócios no longo prazo.
a ser deliberado por Assembleia Geral Extraordinária.
b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos financeiros.
15. Obrigações para desmobilização de ativos
Referem-se aos custos esperados para o fechamento das minas e desativação O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade
dos ativos minerários vinculados. As variações na provisão para obrigações em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis - A Sociedade atribui uma classificação de risco de crédito interna para cada contraparte
utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito, baseada em preços de mercado e informações financeiras da contraparte, bem
para desmobilização de ativos são as seguintes:
31 de
31 de como informações qualitativas sobre o histórico de relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco de crédito de investimentos financeiros - Para gerenciar a
dezembro de dezembro de exposição de crédito originada por aplicações financeiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora diferentes indicadores de solvência
2021
2020 e liquidez das diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.
Saldo no início do exercício
220.343
193.633 c) Gestão de risco de mercado - A Sociedade está exposta a diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando
Revisões nas estimativas de fluxos de caixa (i)
(71.112)
26.710 a natureza dos negócios e operações da Sociedade, os principais fatores de risco de mercado aos quais a Sociedade está exposta são: risco da taxa de
Saldo no final do exercício
149.231
220.343 câmbio, risco da taxa de juros e risco de preços de produtos e insumos. A avaliação do potencial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas
(i) Em 2021, a Sociedade revisou seu plano de mineração, a vida útil de alguns correlações, é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco.
ativos e o escopo de trabalho, gerando uma redução da provisão reconhecida
MEMBROS DA DIRETORIA E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
no ativo imobilizado. As taxas de juros de longo prazo utilizadas para desconto
DIRETORES
a valor presente e atualização das obrigações para desmobilização de ativos
foram de 5,48% a.a. e 3,54% a.a. em 31 de dezembro de 2021 e 2020,
Paulo Fernando de Toledo Damasceno
José Luiz Marques Santana
Marcio Felipe Milheiro Aigner
respectivamente.
Diretor
Diretor
Diretor
Política contábil: Os custos associados à remoção de estéril e outros
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
resíduos (“custo de remoção estéril” ou “stripping costs”) incorridos durante o
Flavio Ferreira
Cecília Fernandes Albuquerque
desenvolvimento da mina, antes da produção, são capitalizados como parte do
Contador - RJ 085525/O-0
Gerente de Controladoria
custo depreciável do ativo imobilizado em desenvolvimento. Tais custos são
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas Salobo Metais S.A.. Opinião: Examinamos a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
as demonstrações financeiras da Salobo Metais S.A. (“Sociedade”), que continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que
financeira da Salobo Metais S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. •
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, com a diretoria a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época
para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da diretoria pelas independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
demonstrações financeiras: A diretoria da Sociedade é responsável pela procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que,
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2022
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
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demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
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se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
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