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Prosseguem 
paralisações
na CSN e
no Comperj

Continua a greve nas três uni-
dades da Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) – duas no Rio de 
Janeiro e uma em Minas Gerais. 
No Porto de Itaguaí, na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, 
os trabalhadores entraram nes-
ta segunda-feira no sexto dia de 
paralisação por reajuste salarial 
com uma boa notícia, segundo a 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT). A direção da CSN recor-
reu à Justiça do Trabalho do mu-
nicípio contra a greve do terminal 
de carvão, mas um desembarga-
dor da 2ª Vara considerou a gre-
ve legítima e garantiu aos traba-
lhadores o direito de paralisar as 
atividades para lutar por melhores 
condições de trabalho.

A CUT reforça que o balanço 
da CSN, recentemente divulgado, 
revela aumento de 217% no lucro 
em 2021. As greves pedem rea-
juste de salário. Os trabalhadores 
alegam que a CSN não fez os rea-
justes adequadamente, e com isso 
a defasagem salarial chega a 25%.

Mais de 3 mil trabalhadores 
terceirizados que atuam em vá-
rias empresas contratadas pelo 
Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro (Comperj), empreen-
dimento da área de abastecimento 
da Petrobras, em Itaboraí (RJ), de-
cidiram, em assembleia realizada 
nesta segunda-feira, continuar a 
greve iniciada no dia 4.

A categoria reivindica o paga-
mento de 30% de periculosidade 
em função dos riscos aos quais es-
tão expostos. O adicional é pago a 
apenas 40% dos trabalhadores do 
Comperj.

Altas recordes de preços pioraram 
alimentação de 7 em 10 brasileiros
Inflação tira carne, frango e feijão do cardápio

O processo inflacionário, 
que em março atingiu 
cifras recordes desde 

o Plano Real, vem corroendo o 
poder de compra da população e 
mudando os seus hábitos de con-
sumo. Para ajustar o orçamento ao 
dinheiro cada vez mais curto, 76% 
dos brasileiros diminuíram a com-
pra de produtos e serviços que 
estavam habituados a consumir, e 
71% precisaram trocar de marca 
no último ano, segundo pesquisa 
feita pelo Instituto Locomotiva.

A partir da análise de 1.950 en-
trevistas telefônicas, realizadas en-
tre 3 e 7 de março em 78 cidades 
pelo Brasil, o levantamento indi-
ca que, entre os que reduziram a 
compra de produtos por causa da 
inflação, 78% disseram ter eco-
nomizado com a alimentação em 
geral. Os principais itens que sa-
íram do cardápio foram as carnes 
(64%), feijão (36%) e aves/frango 
(36%).

Ao todo, 68% dos brasileiros 
declararam que, no último ano, a 
qualidade dos alimentos que con-
somem piorou por causa da infla-

Europa fica dividida sobre
sanções contra óleo e gás russos

Índia aproveita e compra mais

Os ministros das Relações 
Exteriores da União 
Europeia não chegaram 

a um acordo sobre sanções con-
tra o petróleo e o gás da Rússia, 
disse o alto representante da UE 
para Relações Exteriores e Política 
de Segurança, Josep Borrell, nesta 
segunda-feira.

Dirigindo-se à mídia após uma 
reunião dos ministros das Rela-
ções Exteriores da UE em Lu-
xemburgo, Borrell disse que, em-
bora nenhuma decisão tenha sido 
tomada, “nada está fora da mesa, 
incluindo sanções sobre petróleo 
e gás”. No ano passado, a con-
ta do petróleo foi quatro vezes 
maior do que a do gás, “por isso 
é importante começar pelo petró-
leo”, afirmou, segundo a agência 
de notícias Xinhua.

Ele observou que essas sanções 
causariam um “choque assimétri-
co” entre os países da UE, já que 
os países-membros da Europa 
Central e Oriental são “fortemen-
te dependentes” das importações 

de energia russas.
Os preços da gasolina e do die-

sel na Holanda, Dinamarca e Ale-
manha são mais altos do que em 
qualquer outro país europeu, disse 
o Departamento Federal de Esta-
tística da Alemanha (Destatis).

O governo alemão adotou vá-
rias medidas para amortecer os 
efeitos do aumento dos preços da 

energia, incluindo um aumento 
no subsídio básico de isenção de 
impostos. Além disso, o imposto 
sobre a energia sobre o diesel e a 
gasolina na Alemanha será reduzi-
do temporariamente. Para tornar 
o transporte público local mais 
acessível, será disponibilizado um 
bilhete especial de 90 dias por 
apenas € 9 por mês.

Crescimento 
do comércio 
mundial cai  
pela metade

O conflito em curso entre a 
Rússia e a Ucrânia deu um duro 
golpe na economia global, redu-
zindo o crescimento do comércio 
global em 2022 dos 4,7% previs-
tos em outubro passado para en-
tre 2,4% e 3%. A projeção, base-
ada em um modelo de simulação 
econômica global, foi feita pela 
Secretaria da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) em no-
ta divulgada nesta segunda-feira.

A crise pode reduzir o cresci-
mento do PIB global em 0,7-1,3 
pontos percentuais, levando-o 
para algo entre 3,1% e 3,7% em 
2022. O conflito elevou os pre-
ços dos alimentos e da energia 
e reduziu a disponibilidade de 
bens exportados pela Rússia e 
pela Ucrânia, disse a nota da Se-
cretaria.

Rússia e Ucrânia são impor-
tantes fornecedores de produ-
tos essenciais, principalmente 
alimentos e energia, segundo a 
nota. Os dois países forneceram 
cerca de 25% do trigo, 15% da 
cevada e 45% das exportações de 
produtos de girassol globalmen-
te em 2019. Somente a Rússia 
respondeu por 9,4% do comér-
cio mundial de combustíveis, in-
cluindo 20% das exportações de 
gás natural.

Analistas 
ampliam coro 
sobre recessão 
nos EUA

Investidores bilionários, ex-
-funcionários do Federal Reserve 
e bancos de investimento alertam 
que a economia dos EUA enfren-
tará uma recessão em 2023, disse 
a revista Fortune. “Nos últimos 
75 anos, toda vez que a inflação 
ultrapassou 4% e o desemprego 
ficou abaixo de 5%, a economia 
dos EUA entrou em recessão em 
dois anos”, disse a publicação no 
sábado, citando um recente arti-
go de opinião do Washington Post 
escrito pelo ex-secretário norte-
-americano do Tesouro Lawrence 
Summers.

Summers enfatizou que as atu-
ais condições econômicas lem-
bram inegavelmente os períodos 
anteriores à recessão na história 
dos EUA. A análise se soma à fei-
ta semana passada pelo Deutsche 
Bank.

ção. O índice é de 71% nas classes 
C, D e E e de 52% nas classes A 
e B. Além do que leva à mesa, a 
população também realizou cor-
tes nos gastos com energia elétrica 
(62%), combustível (45%) e rou-
pas (40%).

A pesquisa do Instituto Lo-

comotiva aponta ainda que se-
te em cada 10 brasileiros estão 
dando maior importância ao 
preço na hora de comprar pro-
dutos e serviços em compara-
ção a um ano atrás. Mas apenas 
17% aceitaram abrir mão de 
qualidade.

Enquanto a Europa discute 
o boicote proposto pelos Esta-
dos Unidos e que prejudicaria os 
europeus, a Índia supostamente 
comprou ao menos 13 milhões 
de barris de petróleo bruto da 
Rússia desde 24 de fevereiro, em 
comparação com quase 16 mi-
lhões de barris em todo o ano 
de 2021.

A Índia é o terceiro maior con-
sumidor de petróleo do mundo e 
importa mais de 80% dele de ou-
tros países para atender às suas 

necessidades. No ano passado, a 
maior parte do fornecimento de 
petróleo da Índia veio do Oriente 
Médio, seguido por Estados Uni-
dos e Nigéria. Em 2021, a Rússia 
representou apenas cerca de 2% 
das importações totais de petróleo 
da Índia.

Relatórios dizem que 
Moscou está oferecendo mais 
petróleo a Nova Délhi com um 
desconto de até US$ 35 por 
barril sobre os preços anteri-
ores ao conflito.
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A névoa da guerra e a mudança de paradigma global
Por Fabio Reis 
Vianna

Talvez a máxima do 
pensador brasilei-
ro José Luís Fiori 

de que “o expansionismo 
e a guerra são duas peças 
essenciais da máquina de 
produzir poder e riqueza no 
sistema interestatal” nunca 
tenha sido tão pertinente e 
parece se confirmar no exa-
to momento histórico que 
estamos presenciando.

Os acontecimentos ex-
traordinários que decorre-
ram da intervenção russa na 
Ucrânia, iniciada no dia 24 
de fevereiro, deixam marcas 
indeléveis e confirmam al-
gumas das percepções que 
já foram aventadas em ou-
tros artigos de nossa auto-
ria.

A ordem internacional 
liderada pelo Ocidente cla-
ramente está a ser questio-
nada em sua hierarquia de 
poder, e a guerra na Ucrânia 
é um sintoma nítido deste 
questionamento.

O que de fato causa es-
panto, no entanto, é a per-
cepção de que esta guerra 
ambiciona algo muito maior 
do que a primeira vista pos-
sa parecer, pois não se tra-
taria de uma guerra regio-
nal, mas de uma guerra de 
proporções mundiais: uma 
guerra hegemônica.

A mudança de paradigma 
representada pela interven-
ção russa na Ucrânia con-
solida, portanto, o caminho 
de um novo sistema inter-

nacional, mais fragmenta-
do, e onde o poder ociden-
tal sai enfraquecido. Neste 
cenário, as placas tectônicas 
do sistema internacional se 
mexem lentamente diante 
do mundo novo, e inédito, 
que se descortina.

Portanto, querendo ou 
não, elites de países como 
o Brasil, tão subservientes à 
estratégia de segurança dos 
Estados Unidos, vão sendo 
empurradas para uma solu-
ção consensual em direção 
à experiência eurasiática 
através dos Brics. Neste dia-
pasão, os próprios militares 
brasileiros, tão reacionários 
e obedientes a Washington, 
se veem diante de um mun-
do novo, aparentemente já 
compreendido pelo Itama-
raty, e mesmo pelo lobby 
do poderoso agronegócio 
brasileiro.

No sentido contrário, a 
cegueira das elites europeias 
causa espanto por alimen-
tar um jogo que mergulha 
a Europa de volta naquilo 
que ela sempre foi: o grande 
palco da competição inte-
restatal militar dos últimos 
500 anos.

Portanto, levando em 
consideração esta terrível 
premissa, o armistício que 
possibilitou a criação da 
União Europeia, bem como 
da moeda comum, teria si-
do um mero interregno de 
paz, até a próxima guerra.

Retomando seu lugar trá-
gico no sistema internacio-
nal clássico, a Europa volta 
a ser o cenário do velho te-
atro da morte, e a máxima 

fioriana de que a “paz é 
quase sempre uma trégua 
que dura o tempo imposto 
pela compulsão expansiva 
dos ganhadores, e pela ne-
cessidade de revanche dos 
derrotados”, nunca veio 
tanto a calhar.

Neste contexto, a humi-
lhação alemã representa-
da pelo veto americano ao 
gasoduto Nord Stream II 
é paradigmático. No dia 7 
de fevereiro, em plena Casa 
Branca, e ainda antes da in-
tervenção russa na Ucrânia, 
Joe Biden desautoriza pu-
blicamente o recém-empos-
sado chanceler alemão Olaf  
Scholz, afirmando catego-
ricamente que o gasoduto 
Nord Stream II seria inter-
rompido.

Tal atitude poderia ser 
considerada o estopim da 
intervenção russa e a aber-
tura da caixa de pandora 
para o novo mundo que 
se descortina. Além de re-
presentar, em termos sim-
bólicos, a humilhação da 
Alemanha enquanto pa-
ís soberano, consolida o 
“Golpe de Estado” definiti-
vo no projeto de integração 
da Europa.

Sendo o presidente ucra-
niano Vladimir Zelensky 
uma espécie de porta-voz 
de um roteiro escrito em 
Washington – ou quem sa-
be, Hollywood – os ataques 
reiterados a lideranças euro-
peias que tanto trabalharam 
pela normalização das rela-
ções Rússia–União Euro-
peia, como é o caso do ata-
que recente à ex-chanceler 

Angela Merkel, indicam que 
os instrumentos de guerra 
de quarta geração, já utiliza-
dos pelos Estados Unidos 
em outras regiões do plane-
ta, se intensificam no cora-
ção da aliança ocidental.

Não só a manutenção, 
mas o aprofundamento 
da reprodução e expansão 
contínua e ilimitada do im-
pério militar americano é 
uma realidade que se tor-
nou ainda mais nítida de-
pois que o primeiro tanque 
russo entrou em território 
ucraniano, mesmo que para 
isso, fosse necessário de-
sestabilizar, ou mesmo des-
truir, antigos e leais aliados.

Neste sentido, cai por ter-
ra a velha premissa levada a 
cabo por muitos estudiosos 
da escola “realista” das Re-
lações Internacionais, bem 
como por grandes pensa-
dores do Sistema Mundial, 
de que a concentração de 
poder global em um só Es-
tado seria condição essen-
cial para uma paz mundial 
duradoura.

O “Paradoxo do Hiper-
poder” se confirma como 
um tapa na cara do enorme 
consenso teórico desen-
volvido desde meados dos 
anos 70 do século passado.

Ou seja, desde o primei-
ro minuto dos bombardeios 
norte-americanos no Ira-
que, em 1991, que se se-
guiram às 48 intervenções 
militares da década de 90, e 
às 24 intervenções nas duas 
primeiras décadas do século 
21 – que por sua vez culmi-
naram com 100 mil bom-

bardeios ao redor de todo 
globo terrestre – o Sistema 
Internacional se vê imerso 
em um sombrio proces-
so de guerra permanente, 
ou infinita, que contradiz a 
utopia kantiana da paz per-
pétua refletida na ideia da 
estabilidade hegemônica.

Sendo assim, foi um erro 
considerar que a potência 
global unipolar que emer-
gia com a vitória na guer-
ra fria pudesse exercer sua 
hegemonia em nome da 
paz e da estabilidade global, 
assumindo, portanto, uma 
liderança responsável e em 
nome de uma grande go-
vernança global.

Pelo contrário, o que te-
mos presenciado ao longo 
dos últimos 30 anos é a 
escalada da competição in-
terestatal, com a reação de 
outros Estados ao processo 
insano e inconsequente de 
expansão de poder levado 
a cabo pelo império militar 
americano.

Como resultado, nos ve-
mos diante de um mundo 
que parecia pertencer ape-
nas aos livros de história; 
onde os interesses nacio-
nais das grandes potências 
retornam com a força que, 
pelo visto, nunca deixaram 
de ter, mas estavam apenas 
adormecidos.

Esta nova (velha) geopo-
lítica das nações, portanto, 
deixa sua marca mais níti-
da com o que a Rússia im-
põe em sua intervenção na 
Ucrânia: contestar o prima-
do de que apenas os ociden-
tais teriam legitimidade para 

impor sua vontade através 
da guerra.

Eis a novidade que abala 
as estruturas do Sistema In-
ternacional.

Diante desta iminente 
guerra de proporções glo-
bais, resultante do desafio 
russo e do acirrar da cor-
rida armamentista – com o 
alarmante retorno ao jogo 
de Alemanha e Japão – ca-
minhamos inexoravelmente 
para um aprofundamento 
do caos sistêmico interesta-
tal, bem como, da escalada 
do conflito social sistêmico, 
em particular, na Europa.

Como em outros mo-
mentos da história do Sis-
tema Mundial, a Europa 
volta a ser o centro nervoso 
da luta pelo poder global. E 
como em outros momentos 
trágicos da história, o com-
portamento dos líderes eu-
ropeus volta a se dar de ma-
neira irracional; em meio a 
um jogo de soma negativa. 
Perdem os europeus.

Fabio Reis Vianna  
é escritor e analista geopolítico.
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Surpresas do Cerrado
Por Ana Matoso

A minha expectati-
va era conhecer os 
fervedouros que 

via pelas fotos. Lindas pis-
cinas de água transparente, 
cercadas por folhas de ba-
naneiras, com uma escada 
de madeira para compor a 
bela fotografia, que sonha-
va em fazer, saindo da água.

Imaginava o pôr do sol 
do alto das dunas averme-
lhadas ou da Pedra Furada, 
naquele colorido degradê 
cor de terra. Queria ver a 
bela cachoeira, que, pelas 
imagens, me lembrava o 
verde-esmeralda dos La-
gos de Plitvice, na Croácia. 
Focada nas atrações pré-
-determinadas, encantei-me 
com outra, à parte e que 
ninguém conta.

Fico com pena de revelar 
essas surpresas da viagem! 
Acho que cada um deveria 
se surpreender e viver a sua 
própria experiência. Porém, 
ao mesmo tempo, quero fa-
lar do que esperar e da im-
portância de se preservar 
o Cerrado, essa joia bruta 
brasileira.

A expedição parte cedo 
de Palmas, capital do To-
cantins. Então, chegue um 
dia antes. Existem mais de 
50 empresas fazendo as 
expedições. Sim, é uma ex-
pedição e você entenderá 
o porquê. É possível fazer 
por conta própria, contudo 
o carro deve ser 4x4, as es-
tradas são de difícil acesso, 
ora de areia, ora de lama, 
ora de pedra. Não há placas 
informativas, celular não 
pega e você se locomove 

por horas sem ver uma pes-
soa ou construção. Um dos 
motivos de ser conhecido 
como “Deserto do Jalapão” 
é a sua baixa densidade de-
mográfica.

Assim, recomendo uma 
empresa com experiên-
cia. Normalmente, o valor 
abrange hospedagem, refei-
ções e entrada nas atrações, 
no melhor estilo “me leva 
que eu vou”. Não inclui be-
bidas, nem os opcionais de 
rafting, rapel e tirolesa. Car-
tões raramente são aceitos. 
Logo, não se esqueça do di-
nheiro para esses extras.

O que afasta muita gen-
te de ir foi o que me fas-
cinou. As muitas horas na 
estrada todos os dias de-
sanimam os viajantes que 
não gostam de ficar longo 
tempo dentro de um car-

ro. Eu amo uma road trip 
e, com o visual favorecen-
do, vou embora. Arrocha 
o buriti (significa acelera)! 
Nascida e criada em cida-
de grande, sou muito ur-
bana. Uma vaca no campo 
já é bem rural para mim!

Então, imagine uma es-
trada em que a ema corre 
acompanhando o carro a 
mais de 60km/h, a arara-
-azul canta forte, onde a 
delicada flor que cobre o 
chão do cerrado de rosa se 
chama malícia e com ape-
nas um toque ela se recolhe. 
Os buritis pelo alto, que se 
confundem com babaçu, as 
corujas apoiadas em galhos 
e postes, que parecem está-
tuas, as plantações de soja, 
amarelas como os girassóis 
da Toscana, os campos mo-
lhados de arrozais, e a Do-

na Maria, na tranquilidade 
da sua varanda, tecendo a 
bolsa de capim dourado na 
espera de um turista. Tudo 
isso que não contam, mas 
pude sentir, me encantou.

Até o chão de barro 
bem vermelho com pedras, 
pedrinhas e pedregulhos, 
buracos que desenhavam 
córregos e ajudavam a con-
duzir o carro sinuosamente, 
com a trepidação inevitável, 
eram especiais, fazendo jus 
à frase que li em um jipe: 
“No Jalapão o coração não 
bate, trepida”.

Pela janela, passava o fil-
me do Jalapão! E que filme 
extraordinário! A estrada 
contemplativa nos leva pa-
ra dentro do Jalapão bruto 
e ao mesmo tempo deli-
cado. O deserto de gente, 
que não se vê por horas de 

caminhada. É na estrada, 
atravessando essa nature-
za árida, que sentimos a 
viagem e o lugar. Que se 
mantenha assim. Por isso, 
insisto que a viagem é para 
quem gosta de chão e con-
segue ver beleza da janela 
de um 4x4. Que não che-
gue o asfalto, senão o que 
será da arara, do buriti, da 
ema e da malícia?!

Ao final, chego à conclu-
são de que não estraguei a 
surpresa não contada no 
roteiro e não mostrada na 
foto. O Jalapão a gente sen-
te! A experiência é pessoal e 
cada um perceberá de uma 
forma. Os sentimentos po-
dem variar, mas uma coisa é 
certa: será inesquecível!

Ana Matoso é advogada e fundadora 
do Blog Vibre na Viagem.
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Agir nas sombras para 
ganhar mais dinheiro

Se agora se esforçam para acusar oligarcas russos e blo-
quear seus bens e dinheiro, os integrantes do sistema 

financeiro internacional souberam faturar em cima dos 
atuais inimigos. “Sem os banqueiros de Wall Street, Lon-
dres, Zurique, advogados, corretores de imóveis, corre-
tores de iates e outros consultores financeiros, os oligarcas 
não poderiam ter movimentado secretamente e com 
segurança vastos fundos para os mercados ocidentais”, 
disse Frank Vogl, cofundador da Transparência Interna-
cional, ao Consórcio de Jornalistas Investigativos (ICIJ). 
“Todo mundo, nos negócios, tem uma escolha – fazer a 
coisa certa, servir ao interesse público central e agir com 
integridade, ou agir nas sombras para garantir cada vez 
mais dinheiro.”

A reportagem do ICIJ destaca o que esta coluna já 
levantou anteriormente: a hipocrisia do sistema. “Reino 
Unido, Suíça e Cingapura estão entre os países que con-
denaram a invasão da Ucrânia pela Rússia e sancionaram 
empresas estatais, incluindo a maior empresa de gás da 
Rússia, a Gazprom. Durante anos, mostram os registros 
vazados [como Panama Papers e Pandora Papers], esses 
mesmos governos abrigaram investimentos da Gazprom e 
empresas de fachada para transações suspeitas”.

Os nomes que aparecem nos papéis são de grandes 
bancos, firmas de auditoria e consultoria acima de 
qualquer suspeita, tradicionais escritórios de advocacia – 
além, claro, dos conhecidos paraísos fiscais. Na hora de 
faturar, nenhum levantou qualquer dúvida sobre a origem 
dos recursos.

Balcão cooperativo

A necessidade da pandemia levou o Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio 
(Sescoop/RJ) a criar, em maio de 2020, o Projeto Bal-
cão de Negócios Coopera Mais Rio, que funciona como 
vitrine para as cooperativas falarem sobre seus produtos e 
serviços.

O sucesso abriu o programa a interessados de outros 
estados. Desde então, gerou mais de 100 negócios, envol-
vendo mais de 90 cooperativas. “Além de ter um espaço 
para vender e comprar produtos, as cooperativas encon-
tram inspiração para inovar em seus negócios”, explicou o 
superintendente do Sescoop/RJ, Abdul Nasser.

Opção

De fevereiro para cá, o número de instituições financei-
ras que participam do Cips (a alternativa chinesa ao siste-
ma de pagamentos Swift) pulou de 53 para 76 (diretos) e 
de 1.137 para 1.228 (indiretos). O volume médio diário, 
porém, permaneceu na casa de 380 bilhões de iuans.

Rápidas

Estão abertas até 15 de abril inscrições de trabalhos no 
“Simpósio Temático 16. Militares na História do Brasil: 
Perspectivas Interdisciplinares, História e Historiografia” 
no XX Encontro de História da Associação Nacional 
de História – Seção Rio de Janeiro (ANPUH-RIO), que 
ocorrerá de 18 a 22 de julho. Mais informações: encon-
tro2022.rj.anpuh.org/site/capa *** Nesta terça, às 14h, a 
M&A Community realizará “Mulheres nas Finanças: estra-
tégia e Oportunidades para Planejamento Financeiro e 
Conselho de Administração no Brasil – 2022”. Inscrições: 
mnacommunity.com/events/women-in-finance-strategy-
and-opportunities-for-financial-planning-and-board-of-
directors-in-brazil-2022
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Corrupção: tema mais postado  
no Twitter citando Bolsonaro

Nos primeiros oi-
to dias de abril, 
o tema corrup-

ção foi o mais falado em 
postagens que mencionam 
Bolsonaro, no Twitter, che-
gando a 21,3%, algo inédito 
até então. Pela primeira vez, 
esse assunto é o mais des-
tacado em publicações que 
citam o presidente do que 
nas publicações que falam 
de Lula.

No caso do ex-presiden-
te, o tema corrupção soma, 
no mesmo período, 20,8%. 
Cabe ressaltar que o assun-
to foi o mais mencionado 
em quatro dos últimos seis 
meses, nas publicações so-
bre o petista.

Esse cenário vem ga-
nhando forma a partir de 
denúncias relacionadas ao 
Ministério da Educação, 
sobretudo ao Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). Men-
ções à tentativa de superfa-
turamento para a aquisição 
de ônibus, envio de kits 
robótica no valor de R$ 26 
milhões para escolas sem 
água e internet, além dos 
casos envolvendo pedidos 
de propina intermediados 
por pastores que falavam 
em nome do MEC, têm es-
timulado ataques da oposi-

ção e as redes começam a 
pressionar pela instauração 
de uma CPI para investigar 
os casos, animando os par-
lamentares da oposição.

Juntam-se a isso gra-
vações que levam o caso 
do assassinato do ex-PM 
Adriano da Nóbrega para 
dentro do Palácio do Pla-
nalto, deixando o ambiente 
mais turbulento para Bol-
sonaro, podendo se tornar 
um obstáculo para a recu-
peração da imagem do pre-
sidente.

Opositores também 
voltaram a falar de ca-
sos envolvendo a com-
pra da mansão de Flávio 
Bolsonaro e o aluguel da 
mansão em que vive Jair 
Renan. Bolsonaristas afir-
mam que as denúncias são 
infundadas e que não há 
corrupção na gestão fe-
deral. Dizem também que 
o próprio Governo pediu 
apurações dos casos no 
MEC. No entanto, como 
não houve denúncias re-
lacionando nomes, nem 
detenções, os internautas 
fora da bolha de apoiado-
res não têm aderido a esse 
discurso e o assunto tende 
a crescer e pressionar Bol-
sonaro, para que apresente 
respostas mais convincen-

tes e ações mais concretas 
em relação aos casos.

O presidente se benefi-
ciou, nomeio da semana, 
dos ataques direcionados a 
seus adversários, particu-
larmente Lula. Apesar dis-
so, as escutas e acusações 
de corrupção acabaram 
por pesar nesta sexta-feira.

A defesa que Lula fez 
ao aborto como política de 
saúde pública foi conside-
rada desastrosa, até mes-
mo por perfis de esquerda. 
Vários aliados do ex-presi-
dente assinalaram que não 
é o momento para essa dis-
cussão, pois cria atrito com 
eleitores religiosos. O tema 
incendiou as redes, elevan-
do as críticas ao ex-presi-
dente e também as menções 
a ele, que foi o presidenciá-
vel mais citado no Twitter, 
nos últimos dias. Perfis con-
servadores acusaram Lula 
de querer assassinar bebês.

O ex-presidente também 
foi atacado por fazer crí-
ticas à classe média, o que 
levou adversários do petista 
a acusá-lo de querer imple-
mentar um governo comu-
nista no Brasil. Apesar das 
polêmicas, o ex-presidente 
conseguiu evitar que o pro-
blema corroesse a sua ima-
gem. No Twitter, Lula man-

teve a aprovação na casa 
dos 30%, chegando a esta 
sexta-feira com uma apro-
vação de 34%. A aprova-
ção de Bolsonaro é de 36% 
e Ciro segue como o mais 
bem avaliado, com 43%, 
apesar de ter uma baixa vi-
sibilidade. As declarações 
de Lula o colocaram como 
o candidato mais falado nos 
últimos dias, no Twitter, se-
guido por Bolsonaro, Moro 
e Ciro, respectivamente.

Partidos de centro e di-
reita procuram costurar 
uma candidatura que seja 
alternativa à polarização. 
A chapa mais falada, de 
Simone Tebet e Eduardo 
Leite, tem recebido muito 
repúdio de governistas e 
petistas. Os dois candida-
tos são vistos como fracos 
e sem articulação nacional. 
Leite é acusado de trair 
João Doria e o resultado 
das prévias do PSDB. Já 
ciristas assinalam que a 
única candidatura com po-
tencial de quebrar a pola-
rização é a do PDT. Ciro 
Gomes é apresentado pe-
los seus apoiadores como 
um candidato preparado, 
com programa de gover-
no, mas o pedetista tem di-
ficuldades em crescer para 
além da bolha de adeptos.

Médicos não 
denunciam planos  
com medo de represálias

Educbank Participações S.A.
CNPJ/ME nº 26.982.441/0001-20 - NIRE 35.300.561.198

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Edu-
cbank Participações S.A. (“Companhia”), localizada em São Paulo-SP, na Rua Tucumã, 141, apto. 
304, Jardim Europa, CEP 01455-010. 2. Convocação e Presença: Nos termos do §4º, do artigo 124, 
da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), fica dispensada a publicação de edital de con-
vocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Danilo Pereira da 
Costa Filho, Secretário: Rafael Gomes Perri. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução do capital 
social da Companhia, mediante o cancelamento de ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) a 
alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações tomadas 
nos itens (i) e (ii) acima; e (iii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos 
os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extra-
ordinária. 5. Deliberações: Instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, após a discussão 
das matérias constantes da Ordem do Dia acima, os acionistas, de modo unânime, decidiram: 5.1. 
aprovar, condicionado à verificação do previsto no item 5.1.1 abaixo, a redução do capital social da 
Companhia, por julgá-lo excessivo, no montante total de R$ 400.500,00 (quatrocentos mil e quinhentos 
reais), passando dos atuais R$ 801.000,00 (oitocentos e um mil reais) para R$ 400.500,00 (quatro-
centos mil e quinhentos reais), mediante o cancelamento de 400.500 (quatrocentas mil e quinhentas) 
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por 
Ações. Dessa forma, o capital social da Companhia passará a ser dividido em 400.500 (quatrocentas 
mil e quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; 5.1.1. Nos termos do artigo 174, 
§ 1.º, da Lei das Sociedades por Ações, durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de 
publicação da presente ata no Diário Oficial do Estado do São Paulo e em jornal de grande circulação 
da sede social, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de pu-
blicação poderão se opor à redução do capital social da Companhia ora deliberada, quando a presente 
ata será levada a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, observado o disposto 
no artigo 174, §§ 2º e 3º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.2. consignar, ainda, que a redução do 
capital social da Companhia ora deliberada somente se tornará efetiva, findo o prazo mencionado no 
item 6.1.1 acima, (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores 
à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante pagamento 
do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 174, §2º, 
da Lei das Sociedades por Ações; 5.3. consignar, por fim, que a quantia total da redução do capital 
social da Companhia, no montante de R$ 400.500,00 (quatrocentos mil e quinhentos reais), será res-
tituída aos acionistas da Companhia, proporcionalmente à participação de cada um no capital social 
da Companhia, por meio da transferência de parte da participação societária detida pela Companhia 
no capital social da Educbank Gestão de Pagamentos Educacionais S.A., sociedade anônima de 
capital fechado, com sede em São Paulo-SP, na Rua Professor Atílio Innocenti, 165, 3º andar, sala 109, 
Vila Nova Conceição, CEP 04538-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.315.476/0001-21 (“Educbank 
Pagamentos”), conforme abaixo: (a) o acionista Danilo Pereira da Costa Filho, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1300280 SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 
019.217.401-08, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Tucumã, nº 141, Apto. 304, Jardim 
Europa, CEP 01455-010 (“Danilo Costa”), fará jus ao recebimento de 182.858 (cento e oitenta e dois 
mil, oitocentos e cinquenta e oito) ações ordinárias de emissão da Educbank Pagamentos; e (b) o acio-
nista Chaim Zaher, natural do Líbano, brasileiro naturalizado, empresário, casado, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 7.324.736 SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 558.094.998-72, residente e 
domiciliado em São Paulo-SP, na Avenida Quarto Centenário, 399, casa 3, Jd. Luzitania, CEP 04030-
000 (“Chaim”), fará jus ao recebimento de 45.715 (quarenta e cinco mil, setecentas e quinze) ações 
ordinárias de emissão da Educbank Pagamentos. Mediante a efetivação da redução do capital social 
da Companhia, nos termos previstos acima, os acionistas Danilo Costa e Chaim e a Companhia ou-
torgarão mutuamente a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação à restituição 
dos valores das ações canceladas, para nada mais reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo e sob 
qualquer pretexto. 5.4. condicionado à efetivação da redução do capital social nos termos do item 5.1.1 
acima, aprovar a reforma do caput do Artigo 5º. do Estatuto Social da Companhia em razão do disposto  
nos itens 5.1 e 5.3 acima, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social 
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 400.500,00 
(quatrocentos mil e quinhentos reais), representado por 400.500 (quatrocentas mil e quinhentas) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.5. autorizar a administração da Companhia a tomar to-
das as providências necessárias à efetivação da redução do capital social da Companhia ora aprovado, 
em especial aquelas previstas no artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações e a transferência das 
ações de emissão da Educbank Pagamentos aos acionistas da Companhia, nas proporções previstas 
nesta ata. 6. Sumário. Por fim, foi deliberada e aprovada a lavratura desta Ata na forma de sumário, 
nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 7. Encerramento e Assinaturas: 
Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos sus-
pensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 
assinada. Mesa: Danilo Pereira da Costa Filho - Presidente; Rafael Gomes Perri - Secretário. Acionis-
tas Presentes: Danilo Pereira da Costa Filho; e Chaim Zaher. São Paulo, 08 de abril de 2022. Mesa: 
Danilo Pereira da Costa Filho - Presidente; Rafael Gomes Perri - Secretário. Acionistas Presentes: 
Danilo Pereira da Costa Filho; Chaim Zaher.

Das cerca de 100 
queixas que pro-
fissionais de saú-

de apresentaram à Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), em 2021, 
por conflitos contratuais 
com operadoras de convê-
nios médicos, apenas no-
ve resultaram em autos de 
representação que podem 
acarretar alguma punição às 
empresas.

Segundo a própria ANS, 
quase a totalidade das re-
clamações dos prestadores 
de serviços em saúde que 
aceitam convênios médicos 
foi arquivada ou porque a 
operadora de plano de saú-
de resolveu o problema an-
tes que um auto de infração 
fosse lavrado, ou porque o 
processo não avançou de-
vido à falta de informações 
que corroborassem a de-
núncia.

“Não fico surpreso com 
este resultado. Infelizmen-
te, com o passar do tem-
po, a agência que foi criada 
para fiscalizar o funcio-
namento das operadoras 
passou a atuar em prol das 
operadoras”, criticou o di-
retor de Defesa Profissio-
nal da Associação Paulista 
de Medicina (APM), Ma-
run David Cury, à Agência 
Brasil.

De acordo com ele, o 

número de reclamações 
que chegam à agência es-
tá muito aquém da real 
dimensão dos conflitos 
entre trabalhadores e em-
presas. Para a ANS, o pro-
blema está no receio que 
os próprios profissionais 
de saúde têm de sofrerem 
algum prejuízo caso se 
identifiquem.

“Há, sim, casos em que 
as entidades médicas en-
caminham as queixas de 
profissionais que temem 
sofrer alguma represália ca-
so sejam identificados. São 
queixas fundamentadas, 
documentadas, mas, ainda 
assim, a resposta demo-
ra e, na maioria das vezes, 
não há resultados práticos. 
Daí o desapontamento dos 
profissionais e o pequeno 
número de queixas apresen-
tadas”, acrescentou Cury, 
explicando que, por razões 
práticas, nos últimos anos, 
a APM e outras entidades 
têm procurado diretamente 
as operadoras para tentar 
resolver as queixas de pro-
fissionais.

No último dia 31, a 
APM e a Associação Mé-
dica Brasileira (AMB) di-
vulgaram os resultados de 
uma pesquisa feita com 
3.043 médicos de todo o 
país que atendem a clien-
tes de planos de saúde.
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A compensação  
cruzada para reaver 
tributos indevidos
Por Marcelo Censoni

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Bra-
sileiro de Planejamento Tributário (IBPT), o Brasil 

está entre os 30 países que mais cobram impostos da sua 
população, mas ainda assim tem o menor índice de Retor-
no de Bem-Estar à Sociedade (Irbes). Isso significa que o 
país é o que menos transforma tributos em benefícios.

Cientes dessa lamentável realidade, combativos advogados 
tributaristas vêm travando intensas batalhas jurídicas, buscan-
do a defesa dos direitos dos contribuintes e o equilíbrio da 
balança fiscal tão pendente à Receita Federal do Brasil (RFB).

Relevante exemplo de sucesso na defesa dos contribuin-
tes é a recente vitória na “tese do século” transitada em jul-
gado em 17 de setembro de 2021, com o acórdão dos Em-
bargos de Declaração no RE 574.706, que excluiu o Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
da base de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) 
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade So-
cial (Cofins) (tema 69 de Repercussão Geral).

Contudo, apesar do fim da discussão da “tese do sécu-
lo”, muitos contribuintes que possuem créditos tributários 
decorrentes do tema enfrentam dificuldades para usufruir 
plenamente desse direito, especialmente quando buscam 
compensá-los com débitos previdenciários, situação deno-
minada “compensação cruzada”.

A compensação é benéfica para aqueles contribuintes 
que queiram utilizar seus créditos de outros tributos fe-
derais para pagar suas contribuições previdenciárias. Esta 
tem sido uma ótima opção às empresas que possuem maior 
gasto com a folha de pagamento, por exemplo, uma vez 
que evita desembolsos para essa operação, gerando assim 
um efeito caixa, especialmente em tempos em que se alme-
ja a retomada econômica pós-crise sanitária.

Em maio de 2018, foi publicada a Lei 13.670/2018, com 
o objetivo de estabelecer uma regulação para a “compensa-
ção cruzada” de créditos e débitos apenas àqueles apurados 
após a vigência do e-social, sistema que permite ao Fisco 
acompanhar os pagamentos do INSS em tempo real.

Nesse sentido, a Receita editou as Soluções de Consulta 
Cosit 336/2018 e 50/2021, nas quais sinaliza que apenas os 
créditos relativos a pagamentos efetuados após o e-Social 
é que poderiam ser utilizados para a compensação cruza-
da. Por esse raciocínio, as autoridades fiscais não aceitam 
a compensação cruzada de pagamentos anteriores ao e-
-Social – mesmo quando a resistência imposta pelo Fisco 
para a fruição dos créditos só tenha sido afastada após a 
implementação do e-Social, por decisão transitada em jul-
gado, por exemplo.

Ao editar as referidas Soluções de Consulta, a Receita 
deixou de considerar que a limitação prevista no artigo 26-
A não é destinada às ações judiciais, mas sim às hipóteses 
em que o contribuinte precisa corrigir uma declaração en-
tregue antes do eSocial. A Receita está buscando, assim, 
“estender” a lei para impedir as compensações e dificultar 
a recuperação de valores recolhidos indevidamente.

Vale lembrar que a compensação consiste em efetiva 
modalidade de extinção do crédito tributário, de modo que 
a correta interpretação da norma que rege a “compensação 
cruzada” deve ser feita em consonância com os parâmetros 
delineados pelos artigos 170 e 170-A do CTN. Através des-
ses dispositivos normativos se extrai a conclusão de que os 
créditos “nascem” para os contribuintes quando se tornam 
líquidos e certos, inclusive a partir do trânsito em julgado 
da decisão que os reconhece.

Neste momento, em que é necessário que o Estado ca-
minhe lado a lado com os contribuintes, insistir neste cami-
nho se revela um lamentável equívoco. Eis que a inconsti-
tucionalidade da vedação à compensação se manifesta pela 
inobservância dos Princípios da Legalidade e da Isonomia, 
ao violar disposições constitucionais e o tratamento equâ-
nime entre contribuintes que apuram créditos tributários 
federais e buscam usufruí-los livremente através do reco-
nhecido instituto da compensação cruzada.

Assim, na incessante busca por um Brasil mais justo e 
igualitário, ações como esta visam impulsionar o setor pro-
dutivo, gerar empregos, renda e promover o fomento da 
economia. É crucial que o contribuinte brasileiro tenha o 
direito de reaver e compensar, sem restrições, os tributos 
cobrados e recolhidos indevidamente. Não há mais tempo 
para se dar um passo à frente e dois para trás.

Marcelo Censoni é advogado da Censoni Advogados.

Será que a Supervia vai pagar?
Agetransp atualiza valor de multa da concessionária: R$ 4,8 milhões

Henrique Freire/SuperVia

Brasil aumenta exportação de calçados em 57%

As exportações bra-
sileiras de calçados 
cresceram 57% em 

volume em março deste ano 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2021, segundo in-
formações divulgadas hoje 
pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Calça-
dos (Abicalçados). Foram 
embarcados 13 milhões 
de pares. A receita cresceu 
7% na mesma compara-
ção, para US$ 111,6 mi-
lhões. No trimestre, hou-

ve alta de 27% em pares e 
66% em valor, para 40,74 
milhões de pares e US$ 
320,65 milhões.

Há aquecimento na pro-
cura dos EUA pelo calçado 
brasileiro. “Estamos regis-
trando uma procura expres-
siva de grandes players nor-
te-americanos, que estão 
buscando substituir as im-
portações chinesas em fun-
ção dos altos custos com 
frete e também para fugir 
da sobretaxa (de 7,5%) apli-

cada a calçados do país asi-
ático”, disse o presidente-
-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, em ma-
terial divulgado. Também 
houve bom desempenho 
nas vendas para os vizinhos 
da América Latina, que re-
portam preocupações com 
o aumento dos custos com 
os fretes provenientes da 
Ásia.

Os EUA foram no pri-
meiro trimestre deste ano o 
principal destino dos calça-

dos brasileiros no exterior, 
com seis milhões de pares 
comprados, que geraram 
US$ 88,7 milhões. Hou-
ve aumento de 83,3% em 
quantidade e de 120% na 
receita obtida com as ven-
das. O segundo principal 
destino do calçado brasilei-
ro foi a Argentina, seguida 
pela França, Chile e Peru. 
Os países árabes não estive-
ram entre os 20 principais 
compradores do produto 
no período.

O valor corrigido da 
multa aplicada pe-
la Agência Regu-

ladora de Serviços Públicos 
Concedidos de Transpor-
tes do estado (Agetransp) 
à concessionária SuperVia, 
no dia 29 de março deste 
ano, é de aproximadamen-
te R$ 4,8 milhões. A infor-
mação foi repassada pelo 
conselheiro-presidente da 
agência, Murilo Leal, aos in-
tegrantes da CPI dos Trens, 
da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj), em audiência re-
alizada nesta segunda-feira.

No momento da autu-
ação, a multa por descum-
primento de investimentos 
previstos em contrato foi 
fixada em cerca de R$ 2,3 
milhões. Segundo Leal, o 
processo ainda se encontra 
em fase de recurso na agên-
cia. Ele informou ainda que 
o pagamento das multas pe-
la concessionária está sus-
penso até o fim do estado 
de calamidade pública, com 
data de término em primei-
ro de julho de 2022, con-
forme aprovado pelo órgão 
na Resolução 47/21, com 

base no Decreto Estadual 
47.246/20.

Segundo a Agetransp, 
nos anos de 2020 e 2021, 
foram aplicadas 14 multas à 
concessionária, mas o pre-
sidente da agência reconhe-
ceu que há autos de infra-
ção aplicados em 2017 que 
ainda não foram pagos.

A deputada Martha Ro-
cha (PDT) criticou o fato 
de multas anteriores à pan-
demia de covid-19 estarem 
com a obrigatoriedade de 
pagamento suspensa. “O 
decreto do Governo do 
Estado fala que a condição 
para a suspensão do paga-
mento de multa é a calami-
dade pública. Em 2017 não 
havia pandemia, então não 
pode ter esse argumento. 
Isso beneficia quem está 
irregular”, questionou. A 
presidente da CPI, depu-
tada Lucinha (PSD), após 
analisar a planilha enviada 
pela Agetransp com as mul-
tas aplicadas, observou que 
a SuperVia paga majorita-
riamente os autos de baixo 
valor. “Das multas pagas 
pela Supervia, 70% foram 
de valores abaixo de R$ 100 

mil. As maiores multas não 
foram pagas”, questionou.

Sobre a demora na trami-
tação dos processos de auto 
de infração, o conselheiro-
-presidente da Agetansp 
alegou falta de estrutura 
do órgão. Ele solicitou aos 
parlamentares da CPI que 
façam constar no relatório 
final a proposta de concur-
so público para suprir as 
necessidades. “Não somos 
um órgão autuador, nós ve-
rificamos os fatos e abrimos 
o processo regulatório, que 
precisa de instrução técnica. 
Temos um corpo técnico 
muito limitado, com apenas 
cinco servidores efetivos, 
sendo os demais ou requi-

sitados de outros órgãos ou 
comissionados. Ao todos 
somos 112 servidores, não 
só para fiscalizar a Super-
Via, como a concessão de 
Metrô, de duas rodovias e 
das barcas”, disse.

A deputada Lucinha fez 
um balanço da atuação da 
CPI, que já promoveu cinco 
reuniões: “Temos a questão 
dos dormentes deteriora-
dos, a malha ferroviária 
destruída, a falta de banhei-
ros nas estações e a falta de 
acessibilidade. As denúncias 
de que 12 estações do sis-
tema ferroviário estão sob 
o poder do narcotráfico 
vieram também a partir das 
apurações do Parlamento”.

Operadoras de turismo embarcaram  
7,4 milhões de passageiros em 2021

Depois de 2020, 
ano no qual o 
mundo foi pego 

de surpresa com a chegada 
de uma pandemia inimagi-
nável, 2021 começou com 
expectativas tímidas de recu-
peração do Turismo, mas ter-
minou com resultados sur-
preendentemente positivos. 
É o que mostra o Anuário 
Braztoa 2022, estudo realiza-
do pela Associação Brasileira 
das Operadoras de Turismo 
(Braztoa) em parceria com 
a Sprint Dados. De acordo 
com a Organização Mundial 
do Turismo, 2021 teve 415 
milhões de viagens interna-
cionais, com uma receita en-
tre US$ 700 bi e US$ 900 bi-
lhões. Segundo dados da Iata, 
2021 contou com 29,5% me-
nos viagens domésticas em 
nível global em comparação 
a 2019, e uma queda de 24% 
na oferta de assentos (média 
global).

Em 2021, as operadoras 
Braztoa alcançaram R$ 7,1 
bilhões em faturamento, 
uma recuperação de 77,3% 
em relação ao ano anterior. 
Quando comparado a 2019, 
esse número fica 44% abai-
xo do que foi registrado no 
período (15,1 bilhões).

O turismo nacional re-
presentou um faturamento 
de R$ 5,8 bilhões (82,5%), 
já as vendas de viagens para 
o exterior – segmento que 
enfrentou diversas restri-
ções – atingiram a marca de 
R$ 1,3 bilhão (17,5%).

O volume de passageiros 
embarcados foi surpreen-
dente, contabilizando 7,4 
milhões de embarques, o que 
corresponde a um aumento 
de 124,6% em relação a 2020 
(3,3 milhões de pessoas), e 
14,2%, se comparado a 2019 
(6,5 milhões de pessoas).

Desse total, mais de 
7,1 milhões foram para 

destinos dentro do Brasil 
(95,8%), o que equivale à 
cidade de Nova Iorque com 
100% de ocupação por 13 
dias. Um aumento de 225% 
em relação ao ano anterior, 
e 48% a mais que em 2019. 
Já a porcentagem de pesso-
as que viajaram para desti-
nos internacionais foi de 
4,2%, ou seja, pouco mais 
de 300 mil brasileiros foram 
para fora do país em 2021.

No Brasil, o Nordeste per-
manece na liderança, com 
67% do faturamento domés-
tico e 85,5% dos embarques, 
seguido pelo Sudeste (11,2% 
faturamento e 4,7% de em-
barques) e pelo Sul (9% de 
faturamento e 6,8% de em-
barques). Norte e Centro-
-Oeste ficaram abaixo de 3% 
do total nacional.

Entre os destinos que 
compõem o pódio brasileiro 
dos mais buscados, Salvador 
e Praia do Forte ficaram na 

primeira colocação, segui-
dos por Natal, Gramado e 
São Paulo. Destaca-se que 
as atrações mais vendidas 
foram resorts, praias e Natal 
Luz. Mais de 2,3 milhões de 
diárias em meios de hospe-
dagem brasileiros foram co-
mercializadas no período.

Nos embarques interna-
cionais, as restrições sani-
tárias e de circulação im-
plementadas, em virtude 
da pandemia, alteraram o 
cenário com uma significa-
tiva redistribuição do públi-
co, mantendo as tendências 
iniciadas em 2020. Com 
isso, a América Central ob-
teve o melhor desempenho, 
responsável por 27,7% do 
faturamento e 35,3% dos 
passageiros embarcados. 
Apesar das limitações de 
fronteiras, a Europa ficou 
em segundo lugar, com 
23,8% do faturamento e 
12,8% dos embarques.
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“Sermos os Melhores naquilo que nos propusermos a fazer com foco absoluto em nossas atividades garan-
tindo os melhores produtos aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos acionistas e a oportu-
nidade de um futuro melhor a todos os nossos colaboradores” - Esta e a Missão da GRANFINO. Senhores 
Acionistas: É com grande satisfação que a administração das INDÚSTRIAS GRANFINO S.A., dirige-se aos seus 
Acionistas para em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentar-lhe o Balanço Patrimonial, a De-
monstração dos Resultados do Exercício a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do 
Fluxo de Caixa acompanhadas das Notas Explicativas da Diretoria relativas às operações da sociedade no exercício 
de 2021. O início de 2021 apresentava muitas incertezas de melhoria,devido ano atípico vivido em 2020 em virtude 
da pandemia. Apesar deste cenário, existia consenso quanto a expectativa de recuperação das principais economias 
do mundo após o desenvolvimento das vacinas contra a COVID-19. Esta expectativa foi superada ao longo do ano, 
em especial nas industrias, E segmentos onde a companhia atua. De acordo com a projeção do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), o PIB mundial deve apresentar um crescimento de 5,9%, em 2021 contra uma queda de 3,1% 
em 2020. Este processo de recuperação foi acompanhado por muitos desafios, como a escalada nos preços das 
principais commodities e outras matérias primas, as condições logísticas e da cadeia de suprimentos global, que 
estão entre os principais desafios operacionais observados em 2021. No Brasil o comportamento da economia como 
um todo também foi positivo, dando sequência a recuperação observada ainda no segundo semestre de 2020 con-
firmando a expectativa de crescimento da economia no ano, para o PIB brasileiro é de crescimento foi de 4,6% de 
acordo com o IBGE ante uma queda de 4,1% no ano anterior. Apesar da recuperação apresentada, o cenário macro-
econômico doméstico apresentou sinais de arrefecimento ao longo do ano, com uma crise hídrica e energética que 
elevou os custos de energia para a indústria e consumidor final, alta da infração e consecutivos aumentos da taxa 

básica de juros. Ao longo do exercício a Companhia manteve a sua unidade de negócios em plena operação, sem 
sofrer interrupções, paralisações ou suspensões de qualquer natureza, usamos os mais rígidos padrões sanitários de 
prevenção, contenção e combate ao contagio da Covid-19. Ao mesmo tempo adotou medidas de contenção do caixa 
e contenção de custos e despesas, bem como administrativas de simplificação e eficiência da estrutura organizacio-
nal. Não obstante, a GRANFINO demonstrou uma impressionante capacidade de navegar em um período de muita 
turbulência, apoiado por uma estratégia de marketing, força de venda e um surpreendente compromisso de seu qua-
dro de colaboradores, fazendo com que se saísse mais forte e com um senso de responsabilidade e compromisso de 
melhor atender seus milhares de clientes. No que tange ás nossas operações, obtivemos uma diminuição na venda 
dos nossos produtos em tonelagem em 9,12%, e um aumento em nosso faturamento, da ordem de 9,69% em relação 
ao exercício de 2020, com o resultado operacional em R$ 8.814.324,14(sem os impostos), tal aumento se deve ao 
fato de reajuste de preço, pois em 2020 o preço médio era R$ 2,86 por kg já em 2021 o preço médio era de R$ 3,39 
um aumento de R$ 0,69 por kg , tal aumento se justifica em virtude da alta dos preços das Commodities. A alta carga 
tributária em nosso País, continua sendo o principal entrave para as empresas de uma forma geral, principalmente 
do seguimento de alimentos que está vulnerável à política fiscal existente e sujeita as disparidades oriundas de uma 
guerra fiscal sem precedente nos estados. Esse resultado, proporcionou à administração, encaminhar propostas ao 
Conselho, de uma distribuição de dividendos da ordem de R$ 2.203.581,04, o que totaliza R$73,45 por lote de 1.000 
ações, permanecendo o saldo, após as deduções Reserva Legal, à disposição da Assembleia para outras finalida-
des. A Diretoria, mais uma vez vem agradecer a todos aqueles que de qualquer forma, dedicação e confiança cola-
boraram para que nossa empresa alcançasse o resultado acima. Nova Iguaçu, 30 de março de 2022. A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 2021 E 2020 (EM REAIS) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 2021 E 2020 (EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO (EM REAIS)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
01 DE JANEIRO de 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (EM REAIS)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM REAIS)
1. Informações Gerais - As INDUSTRIAS GRANFINO S.A é uma socie-
dade por ações de capital fechado tendo como atividade principal a indus-
trialização e a comercialização de gêneros alimentícios em geral, tais como 
Farinha de Mandioca, Fubá e derivados, Farofa, Arroz, Feijões Variados, 
fabricação de rações para animais. Importação e comercialização de azei-
te; podendo por decisão da diretoria dedicar-se a qualquer outra atividade 
sempre que os interesses sociais assim o exigirem. 2. Apresentação das 
demonstrações contábeis e principais práticas contábeis. 2.1. Base 
de apresentação das demonstrações contábeis - As demonstrações 
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias em-
presas, que compreende aquelas incluídas nos pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC PME - NBC TG 1000). 2.2. Sumário das principais práticas 
contábeis adotadas - As demonstrações contábeis foram elaboradas com 
base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, a saber: a. Moeda funcio-
nal e de apresentação - As demonstrações contábeis são apresentadas 
em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações 
financeiras apresentadas em Reais foram arredondadas para o valor mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Caixa e equivalentes 
de caixa - Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários 
disponíveis. Equivalentes de caixa são depósitos bancários de curto prazo, 
de alta liquidez, e são prontamente conversíveis em um montante conheci-
do de caixa, estando sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 
b. Contas a receber - Correspondem aos valores a receber de clientes pela 
venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das ati-
vidades, demonstrados a valores presente e de realização. A provisão com 
perdas de créditos de clientes é calculada com base em análise de risco 
dos créditos, que considera o percentual de duplicatas vencidas, a liquidez 
de mercado e o nível de crédito, sendo suficiente para cobrir perdas sobre 
os valores a receber. c. Estoques - Os estoques estão demonstrados pelo 
menor valor entre o valor líquido de realização e o custo médio de produção 
ou preço médio de aquisição. O valor líquido realizável corresponde ao pre-
ço de venda no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de 
conclusão e os custos estimados necessários para a realização da venda. 
As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são cons-
tituídas quando consideradas necessárias pela Administração. d. Ativo e 
passivo circulante e não circulante - Os ativos são demonstrados pelos 
valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculá-
veis, incluindo, se aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações mone-
tárias correspondentes. A apropriação dos rendimentos e encargos men-
sais pactuados é calculada pelo método linear. Os rendimentos ou encargos 
proporcionais aos dias decorridos no mês da contratação das operações 
são apropriados dentro do próprio mês, pro rata dia. A Administração da 
Companhia não identificou a necessidade de constituição de ajuste a valor 
presente de seus ativos e passivos, conforme previsto no CPC 12. e. Apu-
ração do resultado e reconhecimento de receita - O resultado é apurado 
em conformidade com o regime contábil de competência. f. Estimativas 
contábeis - A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de 
julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e 
passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o 
valor residual do ativo imobilizado, intangível e provisão para contingências. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e pre-
missas pelo menos anualmente.
3. Caixa e equivalentes de caixa 31.12.2021 31.12.2020
Caixa 21.306 11.532
Banco Conta Movimento / Aplicações 5.350.498 4.137.757
 5.371.804 4.149.290
4. Contas a receber - clientes 31.12.2021 31.12.2020
Duplicatas a receber 22.684.645 19.583.093
Cheques a receber 792.821 762.842
Cheques devolvidos 209.811 174.711
Créditos não identificados (507.063) (507.063)
Adiantamento de clientes (640.624) (173.965)
 22.539.590 19.839.618
5. Estoques 31.12.2021 31.12.2020
Mercadorias (Revenda) 138.005 66.132
Produtos acabados 5.409.326 8.628.296
Matérias primas 10.434.282 8.166.021
Embalagens  2.837.324 2.734.266
Material de expediente 7.165.979 5.787.526
Estoques em poder de terceiros 1.072.306 1.940.791

27.057.222 27.323.032
6. Impostos a recuperar 31.12.2021 31.12.2020
ICMS imobilizado 747.709 659.341
IRPJ a recuperar 463.758 463.758
CSLL a recuperar 166.233 166.233
IRRF sobre aplicação financeira a recuperar 210.853 165.319

1.588.554 1.454.651
7.Créditos Tributários a Compensar - A Sociedade Entrou com recurso 
no ano de 2019 sobre a exclusão do Pis/Cofins na Base de Calculo tendo 
seu processo Transitado em Julgado em Janeiro do Ano de 2020. Adquirin-
do o direito de utilizar o Crédito em compensações futuras

31.12.2021 31.12.2020
Pis/Cofins Exclus. Base de calc. Trans.em Julgado - 150.380,27
Crédito Pis Exclusão Base de calc. NFS - 14.924,53
Base Negativa de IRPJ e CSLL 155.892,75 155.892,75
Crédito Cofins Exclusão Base de calc. NFS - 67.841,36

155.892,75  389.038,91
8. Imobilizado 31.12.2021

Taxa de depre-
ciação a.a% Custo

Depre- 
ciação Líquido

Terrenos 26.655 26.655
Edificações 4% 10.567.899 (6.803.247) 3.764.652
Instalações 10% 1.868.944 (1.868.944)
Máquinas e Equipa-
mentos 10% 18.204.866 (13.599.856) 4.605.010
Informática 20% 2.148.256 (1.102.258) 1.045.998
Moveis e utensílios 10% 660.288 (638.892) 21.397
Veículos 5% 8.806.205 (4.432.586) 4.373.620
Imobilizado Leasing Financeiro 2.732.038
Outros 4% e 10% 101.120 (581) 100.539

42.384.233 (28.446.364) 16.669.907

31.12.2020
Taxa de depre-

ciação a.a% Custo
Depre- 
ciação Líquido

Terrenos 26.655 26.655
Edificações 4% 10.567.899 (4.872.098) 5.695.801
Instalações 10% 1.868.944 (1.868.944) 0
Máquinas e Equipa-
mentos 10% 14.973.581 (12.680.929) 2.292.651
Informática 20% 2.916.081 (2.419.301) 496.780
Moveis e utensílios 10% 708.183 (631.289) 76.894
Veículos 5% 8.815.113 (4.119.686) 4.695.428
Imobilizado Leasing Financeiro 2.732.038
Outros 4% e 10% 1.503.153 (173.250) 1.329.904

41.379.608 (26.765.497) 17.346.150
As movimentações dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e
2020 estão assim representadas: 31.12.2021
Saldo inicial 41.379.608
Adições 1.004.625
Saldo Final 42.384.233

31.12.2020
Saldo inicial 40.946.939
baixas (432.669)
Saldo Final 41.379.608
9. Fornecedores 31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores nacionais 18.854.210 19.272.082
Fornecedores estrangeiros 576.477 1.799.611

19.430.687 21.071.693
10. Empréstimos e financiamentos 31.12.2021 31.12.2020
Consórcios a pagar Santander 0 0
Banco Itaú S.A. 0 1.457.498
Banco Bradesco S.A. 0 169.463
Banco do Brasil S.A. 0 0
FINAME - 0 532.355
Itau Consórcio 0 0
Portobens 57.018 141.638

57.018 2.300.953
Passivo circulante 57.018 2.216.333
Passivo não circulante 33.260 84.620

90.278 2.300.953
11. Obrigações tributárias 31.12.2021 31.12.2020
ICMS a recolher 1.135.180 797.480
ICMS complementar a recolher 1.164 3.563
IPI a recolher 34.205 42.745
INSS a recolher-terceiros 4.611 5.523
FGTS a recolher 205.013 166.168
IRRF a recolher-salários 151.959 238.520
IRRF a recolher-terceiros 4.779 5.058
PIS a recolher 141.936 15.774
COFINS a recolher 479.882 72.550
ISS a recolher 14.217 15.060
CSLL/PIS/COFINS retidos a recolher 5.359 7.148
Provisâo p/ IR -PJ 396.701 486.824
Provisão p/ Contribuição Social 158.116 177.417
Convênio Senai a recolher 15.776 14.745
Convênio Sesi a recolher 23.663 22.117
ICMS Retido a recolher 93.542 82.635
INSS a Recolher-folha 595.700 558.558
ICMS Impostos não recuperados 0 0

3.461.803 2.711.887
12. Parcelamentos - A Companhia optou pelo REFIS, normatizado pela 
Lei 11.941/09 e MP 470/09, para parcelamento de seus tributos. Os parcela-
mentos são amortizados mensalmente e estão atualizados monetariamente 
pela variação da SELIC. Em 2017 a empresa optou também pelo Parce-
lamento PERT da MP 783/17. Os valores estão apresentados conforme a 
seguir:

31.12.2021 31.12.2020
Passivo circulante 1.312.157 1.288.157
Passivo não circulante 3.060.057 4.491.876

4.372.214 5.780.033
13. Patrimônio líquido - a.Capital social - O capital social integralizado 
da Companhia em 31 de dezembro de 2021, em moeda corrente nacional, é 
de 18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais), representado por 30.000.000 
de ações nominativas, sem valor nominal, sendo 23.723.885 ordinárias e 
6.276.115 preferenciais. b.Reserva de lucros - A reserva legal é constituí-
da anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, e não
poderá exceder a 20% do capital social. 31.12.2021 31.12.2020
Lucro Liquido do exercicio 8.814.324 11.371.931
Dividendos Propostos no ano 2.203.581 2.842.983
Reserva Legal 440.716 568.597
Reserva de Expansão 6.170.027 7.960.352
14. Receita operacional líquida 31.12.2021 31.12.2020
Receita operacional bruta
Receita bruta de vendas 298.884.883 273.633.573
Deduções da receita
Cancelamentos e devoluções de vendas (6.743.787) (6.663.334)
ICMS sobre vendas (29.224.856) (28.133.921)
PIS e COFINS (7.279.339) (7.173.849)
IPI (496.336) (806.517)
ICMS ST sobre vendas (948.617) (1.349.105)
Receita operacional líquida 254.191.948 229.506.847
15. Despesas com pessoal 31.12.2021 31.12.2020
Salários (10.087.549) (8.946.940)
INSS (2.796.337) (2.475.954
Salário administrativo (3.509.550) (3.146.936)
INSS administrativo (1.098.187) (1.069.146)
FGTS (975.540) (790.148)
Décimo terceiro salário (915.824) (799.567)
Férias (1.261.075) (1.091.855)
INSS sobre provisão de férias (365.166) (321.561)
Indenizações trabalhistas (138.243) (97.940)
Salário educação (287.945) (252.366)
INSS sobre 13° salário (266.228) (233.742)
Décimo terceiro salário administrativo (315.654) (292.705)
FGTS administrativo (308.651) (216.231)
SESI (172.767) (134.058)
Outros administrativos (901.555) (783.603)
Indenizações trabalhistas administrativas (187.757) (177.613)
Outros (1.003.251) (499.061)

(24.591.280) (21.329.428)

16. Outras despesas com vendas 31.12.2021 31.12.2020
Comissões e corretagens (7.026.005) (6.620.061)
Terceirização de mão de obra (289.254) (2.601.626)
Diesel (1.545.890) (1.220.149)
Manutenção de veículos (688.029) (579.824)
Contratos e encartes (3.655.152) (3.450.922)
Energia elétrica (217.000) (236.404)
Serviços prestados P.J. (515.502) (760.734)
Seguros de veículos (647.804) (654.234)
Alimentação (231.034) (457.721)
Carga e descarga (642.480) (551.774)
Vale transporte (204.469) (206.419)
Peças e materiais (6.989) (7.640)
Pedágios (247.246) (257.323)
Fretes e carretos (1.130.315) (1.154.825)
CEDAE (112.624) (125.327)
Outros (4.517.708) (2.612.137)

(21.677.502) (21.497.117)
17. Despesas administrativas 31.12.2021 31.12.2020
Manutenção de software (256.649) (467.027)
Telefonia móvel (260.894) (204.391)
Exames médicos (302.304) (242.477)
Serviços prestados P.F. (101.731) (92.238)
Serviços prestados P.J. (584.162) (2.980.853)
Lucros distribuídos para empregados (1.137.193) (15.273)
Manutenção de hardware (256.649) (312.548)
Cursos e seminários (42.587) (13.562)
Serviços de internet (35.102) (50.027)
Plano de saúde (209.607) (271.110)
Material de expediente (75.546) (73.288)
Peças e materiais (6.594) (4.232)
Vale transporte (50.336) (50.164)
Manutenção predial (256.660) (86.282)
Energia elétrica (115.748) (120.100)
Telefonia fixa (30.140) (35.177)
Medicamentos (111.480) (105.067)
CEDAE (35.102) (38.960)
Manutenção equipamentos (ou máquinas) (60.757) (78.994)
Honorários advocatícios (226.907) (408.250)
Alimentação (108.615) (176.077)
Outros (2.092.145) (1.604.987)

(6.356.909 (7.431.083)
18. Receitas e despesas financeiras 31.12.2021 31.12.2020
18.1 Despesas financeiras
Descontos concedidos (3.864.533) (3.516.664)
Despesas bancárias (81.115) (325.228)
Juros sobre empréstimos bancários 0 0
Despesas de cobranças (172.908) (172.153)
Variação cambial passiva (214.355) (276.995)
Encargos/multas/juros Parc. PERT (132.578) (63.637)
Variação monetária parc. MP 783/17 Parc. PERT   (30.969) (16.950)
Variação monetária parcelamento Lei 11.941 (91.541) (357.381)
Despesas diversas (410) (5.073)
Juros pagos (1.527) (1.065)
Tarifas E-Commerce (161) 0
IOF (12.548) (896)
Juros s/ Leasing (2.914) (83.832)
Encargos emprestimos / Leasing financeiro (361.187) (509.384)

(4.966.746) (5.329.259)
18.2. Receitas financeiras 31.12.2021 31.12.2020
Receita de aplicação financeira 165.358 22.730
Descontos obtidos 878.772 342.579
Juros recebidos 1.170.297 534.035
Variação cambial ativa 102.467 306.672
Variação monetária ativa 0 1.035
Receitas diversas 145.025 82.042
Bonificações recebidas 105.914 195.742

2.567.834 1.484.835
(2.398.913) (3.844.424)

19. Impostos, Taxas e Contribuições 31.12.2021 31.12.2020
Confederações e Similares (22.042,84) (86.239,29)
Custas Processuais (25.243,45) (86.460,49)
IPTU (37.776,09) (36.069,19)
Taxas Diversas (132.358,18) (80.178,95)
Multas Fiscais Não Dedutíveis (493.185,24) (45.417,82)
Ações Trabalhistas (49.731,42) 0,00
Demais Arrendamento Mercantil 0,00 0,00
Seguro de Vida (13.316,08) (25.374,79)
Perdas e Roubos 0,00 0,00
Despesas Judiciais (765.333,48)

(773.653,30) (1.125.074,01
Conselho de Administração

Presidente: Silvia Maria Soares Coelho Lantimant
Conselheiros: Paulo Roberto Gomes Coelho; José Carmelo Mastrangelo

e Cleucio Gonçalves Lantimant
Diretoria Executiva

Presidente: Renata Baroni Coelho
Diretor de Compras: José Antonio Gomes Coelho
Diretor de Vendas: Cleucio Golçalves Lantimant

Diretora Administrativa: Maria de Fátima de Almeida Coelho
Contador: Francisco Alves de Carvalho - CPF 002.323.597-76 - CRC 069347-0

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
      Caixa   (nota 3) 21.306 11.532
      Aplicações Financeiras 5.350.498 4.137.757
      Contas a Receber - Clientes (nota 4) 22.538.517 19.839.618
      Estoque (nota 5) 27.057.222 27.323.032
     Créditos Diversos 111.672 133.634
      Impostos a Recuperar  (nota 6) 1.588.554 1.454.650
     Crédito Trib.a Compensar  (nota 7) 155.893 389.039

56.823.661 53.289.261
Não Circulante
Realizável a Longo prazo
      Despesas Antecipadas 297.518 284.608
      Depósitos Judiciais 625.641 844.411

923.160 1.129.018
Investimentos - 650.191
Imobilizado (Nota 8) 16.669.907 17.346.150
Total Ativo Não Circulante 17.593.067 19.125.360
Total do Ativo 74.416.728 72.414.621

Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
      Fornecedores (nota9) 19.430.687 21.071.693
      Financiamentos (nota 10) 57.018 2.216.333
      Impostos e Taxas a Recolher (nota 11) 2.906.986 2.047.646
      Ordenados e Salarios a Pagar 1.877.692 2.498.692
      Provisão p/Imposto de Renda (nota 11) 396.701 486.824
      Provisão p/Contr Social (nota 11) 158.116 177.417
      Parcelamentos (nota12) 1.312.157 1.288.157
      Dividendos a pagar 2.203.581 2.842.983

28.342.938 32.629.744
Não Circulante
       Financiamentos 33.260 84.620
       Diretores e Acionistas 3.188.943 2.006.746
       Parcelamento Federal Lei 11941 (nota 12) 3.060.057 4.491.876

6.282.261 6.583.242
Patrimonio Liquido
       Capital Social (nota 13.a ) 18.000.000 18.000.000
Reserva de Lucros 
       Reserva Legal (nota 13b) 3.152.971 2.712.255
       Reserva de Expansão (nota 13b) 18.684.458 12.514.431
       Ações  em Tesouraria (45.899) (25.051)
       Resultados acumulados - -

39.791.529 33.201.634
Total do Passivo 74.416.728 72.414.621

31/12/2021 31/12/2020
Vendas Liquidas 254.191.948 229.506.847
  Custo das Vendas  (nota 14) (186.479.136) (164.672.431)
Lucro Bruto s/Vendas 67.712.812 64.834.416
Despesas c/Vendas
  Propaganda  e Publicidade (nota16) 2.468.556 802.676
  Pessoal e Encargos (nota 15) 18.269.926 15.546.431
  Outras Despesas (nota 16) 18.428.858 19.936.153

39.167.339 36.285.260
Gastos Gerais
  Honorários da Diretoria (nota 17) 648.154 648.374
  Pessoal e Encargos (nota 15) 6.321.354 5.782.997
  Despesas Administrativas (nota 17) 5.766.205 6.801.593
  Impostos e Taxas (nota 19) 773.653 1.125.074
  Despesas Financeiras  (nota 18.1) 4.966.746 5.329.259
  Receitas Financeiras (nota 18.2) (2.567.834) (1.484.835)

15.908.279 18.202.462
Depreciação do Exercicio 1.680.866 1.683.356
  Parcela Atribuida ao Custo (958.228) (959.569)

722.638 723.786
Lucro Operacional 11.914.555 9.622.907
  Receitas não Operacionais 1.402.857 7.531.263
  Resultado Venda de Ativo Fixo 218.800 74.000
Lucro Antes do I. Renda e CSSL 13.536.213 17.228.170
  Provisão p/Imposto de Renda (1.266.988) (4.299.705)
  Provisão p/Contr.Social (3.454.901) (1.556.534)
Lucro Liquido do Exercicio 8.814.324 11.371.931
Lucro por lote de 1.000 ações 293,81 379,06

HISTÓRICO
Capital 

Realizado
Ações em 

Tesouraria
Reserva 

Legal
Reserva de

Expansão
Reserva de

Capital
Lucros/Prejuizo

do periodo TOTAL
Aumento de Capital - - - - - - -
Lucro do Exercício - - - - - 11.371.931 11.371.931
Apropriação de Lucro - - - - - - -
Ajuste Exercícios Anteriores - - - 1.057.336 - - 1.057.336
     Reserva Legal - - 568.597 - - (568.597) -
     Reserva de Expansão - - - 7.960.352 - (7.960.352) -
     Recompra de Ações - (25.051) - - - (25.051)
     Dividendos Propostos - - - - - (2.842.983) (2.842.983)
Saldo em 31.12.2020 18.000.000 (25.051) 2.712.256 12.514.431 - (0) 33.201.634
Aumento de Capital - - - - - - -
Lucro do Exercício - - - - - 8.814.324 8.814.324
Apropriação de Lucro - - - - - - -
Ajuste Exercícios Anteriores - - - - - - -
     Reserva Legal - - 440.716 - (440.716) -
     Reserva de Expansão - - 6.170.027 - (6.170.027) -
     Recompra de Ações - (20.849) - - - (20.849)
     Dividendos Propostos - - - - - (2.203.581) (2.203.581)
Saldo em 31.12.2021 18.000.000 (45.900) 3.152.972 18.684.458 - (0) 39.791.529

Das Atividades Operacionais 2021 2020
  Lucro Líquido do Exercício 8.814.324 11.371.931
  Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades 
  Depreciação 1.680.866 1.683.356
  Ajustes de exercicios anteriores
  Diminuição (aumento) nos ativos
  Contas a receber de Clientes (2.698.899) 1.837.369
  Estoques 265.810 (6.923.942)
  Outras contas a receber 20.163 20.163
  Impostos a Recuperar (133.904) 107.181
  Despesas Antecipadas (12.910) (242.391)
  Investimentos Diversos - -
  Depósitos Judiciais 218.769 (80.614)
  Aumentos (diminuição) nos Passivos
  Fornecedores (1.641.006) (950.504)
  Impostos/Taxas/Contribuições Sociais a Recolher     (7.999) 165.328
  Salários e encargos sociais a recolher 189.174 120.074
  Dividendos a Pagar (639.402) 2.671.060
  Parcelamentos 24.000 (1.700.289)
  Provisões IR e CSLL (109.423) 547.404
  Caixa Líquido usado nas atividades operacionais 5.969.563 8.626.127
Atividades de Investimentos
  Aumento dos Investimentos - -
  Aumento do Imobilizado (676.243) (432.669)
Caixa Liquido usado nas atividades de
  investimentos

(676.243) (432.669)

Atividades de Financiamentos
  Emprétimos a sócios 1.182.197 (1.048.893)
  Empréstimos (2.210.675) 3.943.435
  Dividendos propostos 
Caixa Liquido proveniente das atividades de
  financiamento

(1.028.478) 2.894.542

Aumento/Redução Liquido do Caixa e Equiva-
  lente de Caixa

1.222.514 3.605.419

  Caixa e equivalentes de caixa 
  no início do exercicio 4.149.289 (543.871)
  Caixa e equivalentes de caixa 
  no Fim do Exercício 5.371.804 4.149.289
Aumento/Redução Liquido do Caixa e Equiva-
  lente de Caixa

1.222.514 3.605.419
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ANÁLISE DO BALANÇO SOCIAL 2021
O Balanço Social, realizado em conformidade com o modelo proposto pelo IBASE, mostra que as Indústrias Granfino 
SA, mesmo num período de instabilidade econômica, conseguiram alçar um crescimento econômico no período de 
2021. Sua receita líquida ficou no patamar de 254 milhões de reais, o que possibilitou a obtenção de um lucro (resulta-
do operacional), no período em questão, de 12 milhões.Mesmo procurando realizar estratégias de gestão econômica, 
a Granfino não deixou de cumprir suas obrigações tributárias e trabalhistas. O Balanço Social mostra que a empresa 
destinou cerca de 33 milhões de reais para a sua folha de pagamento, o que equivale a um aumento de 7,5% em 
comparação com a folha de pagamento do ano de 2020. Com relação aos investimentos internos, a Granfino investiu 
13% a mais do que foi investido em 2020. O aumento se encontra nos indicadores de educação, saúde no trabalho, ca-
pacitação e desenvolvimento profissional e encargos sociais compulsórios. Contudo, nos indicadores de alimentação 
houve uma redução significativa de investimentos em comparação com 2020, certamente devido a pandemia onde 
houveram investimentos importantes nesta área. Concernente aos Indicadores Sociais Externos, que medem a con-
tribuição da empresa para o Estado e para a manutenção de projetos sociais, o repasse de valor monetário foi inferior 
ao do período anterior em menos de 1%. Estes indicadores mostram que a empresa destinou mais de 300 mil reais 
para patrocínio de esporte (Nova Iguaçu Futebol Clube), eventos culturais das comunidades próximas e para doações 

às instituições sociais, especialmente destinados à segurança alimentar. Para o Estado, a empresa, em cumprimento 
às obrigações tributárias, destinou mais de 43 milhões de reais.Com relação aos Indicadores Ambientais, os inves-
timentos sofreram uma redução de 30%, alcançando o valor de 89 mil reais. Os indicadores do corpo funcional não 
revelam grandes mudanças em comparação ao período passado. É de se ressaltar que houve um pequeno aumento 
no quadro de funcionários. Antes era de 548 e, agora, é de 552. Não houve mudanças no número de trabalhadores 
terceirizados. No mais, os outros indicadores do corpo funcional mostram que a empresa mantém o cumprimento 
legal da cota de 4% de empregabilidade de pessoas com deficiência e a promoção da diversidade étnica e de gênero. 
Deve-se dar destaque também ao fato de que durante o período de 2021 houve apenas cinco afastamentos por causa 
de acidentes de trabalho, o que revela que o setor de Segurança no Trabalho tem se empenhado para a implementa-
ção da segurança laboral. Enfim, o Balanço Social 2021 mostra, portanto, que a Granfino continua, mesmo em meio 
à situação econômica nacional desfavorável ao mercado, tentando crescer economicamente sem se descuidar de 
seus compromissos com o corpo funcional, o meio ambiente, o Estado e a comunidade de seu entorno. Isso mostra 
que a empresa continua, em sua estratégia de negócios, efetivando a responsabilidade social em seus âmbitos eco-
nômico, social e ambiental. Nova Iguaçu, 07 de abril de 2022. Rosana Vicente - Núcleo de Responsabilidade Social
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6 - Informações relevantes 
quanto ao exercício da 
cidadania empresarial

2021 2020

Relação entre a maior e 
a menor remuneração na 
empresa

15 15

Número total de acidentes 
de trabalho 5 0

Os projetos sociais e 
ambientais desenvolvidos 
pela empresa foram 
definidos por:

(  ) direção  ( x ) direção 
e gerências

(  ) todos (as) 
empregados 

(as)
( x  ) direção ( x ) direção 

e gerências

(  ) todos 
(as )

empregados 
(as)

Os padrões de segurança e 
salubridade no ambiente de 
trabalho foram definidos por:

(  x ) direção 
e gerências

(  ) todos (as) 
empregados 

(as)
( x ) todos (as) 

+ Cipa
(  x ) direção 
e gerências

(  ) todos 
(as) 

empregados 
(as)

( x ) todos 
(as) + Cipa

Quanto à liberdade 
sindical, ao direito de 
negociação coletiva e à 
representação interna 
dos(as) trabalhadores(as), a 
empresa:

(  ) não se 
envolve

( x ) segue as 
normas da 

OIT
(   ) incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolve

( x ) segue 
as normas 

da OIT

(   ) incentiva 
e segue a 

OIT

A participação dos lucros ou 
resultados contempla: (   ) direção (  ) direção e 

gerências
( x ) todos (as) 
empregados 

(as)
(   ) direção (  ) direção e 

gerências

( x ) todos 
(as) 

empregados 
(as)

Na seleção dos 
fornecedores, os mesmos 
padrões éticos e de 
responsabilidade social e 
ambiental adotados pela 
empresa:

(  ) não são 
considerados

( x ) são  
sugeridos

(   ) são 
exigidos

(  ) não são 
considerados

( x ) são 
sugeridos

(  ) são 
exigidos

Quanto à participação 
de empregados(as) em 
programas de trabalho 
voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve (     ) apóia ( x ) organiza 

e incentiva
(  ) não se 
envolve (     ) apóia ( x ) organiza 

e incentiva

Número total de 
reclamações e críticas de 
consumidores(as):

na empresa 
148

no Procon
0

na Justiça
0

na empresa 
0

no Procon
0

na Justiça
0

% de reclamações e críticas 
atendidas ou solucionadas:

na empresa
100%

no Procon
100%

na Justiça
100%

na empresa
100%

no Procon
100% 

na Justiça
100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2021 2020
Nº de empregados(as) ao final do período 552 548
Nº de admissões durante o período 75 107
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 106 106
Nº de estagiários(as) 0 0
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 0 182
Nº de mulheres que trabalham na empresa 196 42
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 15% 15%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 302 302
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 21% 21%
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 23

4 - Indicadores Ambientais Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da empresa 6.343,80 0,05% 0,00% 5 0,03% 0,00%
Investimentos em programas e/ou projetos externos 83.200,65 0,70% 0,03% 65 0,38% 0,03%
Total dos investimentos em meio ambiente 89.544,45 0,75% 0,04% 141 0,8% 0,06%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para 
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ 
operação e aumentar a eficácia na utilização de 
recursos naturais, a empresa

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 51 a 75% 
( x ) cumpre de 0 a 50% 

(  ) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 51 a 75% 
( x ) cumpre de 0 a 50% 

(  ) cumpre de 76 a 100%

2 - Indicadores Sociais Internos  Valor % sobre 
FPB

% sobre 
RL Valor % sobre 

FPB
% sobre 

RL
Alimentação (Restaurante interno, ticket 
refeição e cesta básica) 822.397,75 2,48% 0,32% 1.223 4,0% 0,53%
Encargos sociais compulsórios 9.603.130,43 28,9% 3,78% 9.051 29,4% 3,94%
Previdência Privada (Não é contemplada pela 
Empresa) - 0% 0% 0 0% 0%
Saúde (consultas e exames médicos, 
medicamentos, cirurgias) 623.391,50 1,88% 0,25% 618 2,0% 0,3%
Segurança e Saúde no Trabalho (Ginástica 
Laboral, cursos) 123.400,00 0,37% 0,05% 182 0,6% 0,1%
Educação (Cursos técnicos, Graduação e Pós-
Graduação) 42.586,81 0,13% 0,02% 13 0,0% 0,0%
Cultura (Escola de Música, Aulas de Canto e Coral) - 0,0% 0,00% 0 0,0% 0,00%
Capacitação e Desenvolvimento Profissional 
(cursos variados) 313.960,26 0,9% 0,12% 1 0% 0%
Creches ou Auxílio Creches (A Empresa não 
adota este benefício) - 0% 0% 0 0% 0%
Participação nos lucros ou resultados 1.137.193,23 3,4% 0,45% 15 0,0% 0,01%
Outros: Seguro de vida, vale transporte, lazer, 
confraternizações... 529.604,54 1,60% 0,21% 520 1,7% 0,23%
Total - Indicadores sociais internos 13.195.664,52 39,7% 5,2% 11.625 37,7% 5,1%

1 - Base de Cálculo 2021 2020
Receita líquida (RL) 254.191.947,93 229.506
Resultado operacional (RO) 11.914.555,47 17.228
Folha de pagamento bruta (FPB) 33.199.348,24 30.806

3 - Indicadores Sociais Externos Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Educação (Apoio a eventos e projetos educativos) - 0,00% 0,000% 0 0% 0%
Cultura (Apoio a festas e eventos culturais) 120.642,20 1,01% 0,047% 35 0% 0,02%
Saúde e Saneamento (Doação para Hospital e 
Instituto de saúde) 2.400,00 0,02% 0,001% 2 0% 0%
Esporte (Patrocínio do Nova Iguaçu Futebol 
Clube etc.) 24.000,00 0,20% 0,009% 57 0% 0,02%
Combate à fome e segurança alimentar 
(Doação p/ projetos sociais) 26.092,98 0,22% 0,010% 13 0,08% 0,01%
Outros: brindes, doações... 151.943,98 1,28% 0,060% 77 0,45% 0%
Total das contribuições para a sociedade 325.079,16 2,73% 0,13% 186 1,08% 0,08%
Tributos (excluídos encargos sociais): IPTU, 
ICMS, IPI, PIS, IRPJ 43.031.808,89 361,2% 16,93% 43.000 249,6% 18,7%
Total - Indicadores sociais externos 43.356.888,05 363,9% 17,06% 43.830 254,4% 19,10%

7 - Outras Informações
1) CNPJ: 30.770.184/0001-30 - Inscrição Estadual: 80.346.093 - Setor Econômico: Indústrias de Alimentos
2) Nossa empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo.
3) A Granfino é signatária da Declaração de Compromisso Corporativo no Enfrentamento da Violência Sexual 
Contra Crianças e Adolescentes.
4) A Granfino é integra o Conselho Empresarial de Responsabilidade Social da FIRJAN.
5) Os nossos Balanços Sociais de 2009 a 2017 foram certificados pelo CRC/RJ (8ª a 16ª Edição do Certificado 
Empresa Cidadã).
6) A Granfino ganhou o Prêmio SESI Qualidade no Trabalho nos anos de 2010 e 2012 (PSQT) na área da Baixada 
Fluminense.

Presidente: Renata Baroni Coelho
Contador: Francisco Alves de Carvalho (CRC-RJ 069.347/0-8 e CPF 002.323.597-76)

Disparada da inflação surpreende presidente do BC?
Curiosamente, Campos Neto fez tal afirmação em evento de mercado

O presidente do 
Banco Central, 
Roberto Campos 

Neto, disse nesta segunda-
feira, em evento promovido 
pela Arko e Traders Club, 
que a autoridade monetá-
ria irá se debruçar sobre 
os números da inflação de 
março, que subiu 1,62% em 
relação a fevereiro. Campos 
Neto comunicou surpresa 
com o resultado. “Foi uma 
surpresa que, curiosamente, 
se deu em vários países. Va-
mos analisar os fatores que 
estão gerando essas surpre-
sas inflacionárias e vamos 
comunicar isso no momen-
to mais apropriado”, res-
saltou. O comentário dele 
gerou surpresa no mercado.

No final da semana pas-
sada, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), que calcula o Ín-
dice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) que 
mede a inflação oficial, di-
vulgou que em março, a 

inflação subiu 1,62% em 
relação ao mês anterior e 
11,30% em 12 meses (con-
tra 10,54 no mês anterior). 
No ano, o IPCA já acumula 
alta de 3,20; enquanto a me-
ta do banco central para o 
ano é de 3,5%.

Para o presidente do BC, 
boa parte do movimento 
de alta de juros dos últimos 
meses ainda não foi obser-
vado. “Achamos que ainda 
vai ter forte impacto nos 
próximos trimestres. Temos 
uma defasagem em relação 
ao que foi feito”, admitiu.

Evento

O tema da apresentação 
de Campos Neto no even-
to foi Cenário Econômico 
e Agenda BC. “Os países 
implementaram impulsos 
fiscais e monetários sem 
precedentes durante a cri-
se. Renda das famílias e 
consumo de bens tiveram 
grande aumento”, desta-

cou em texto o BC. Houve 
grande aumento na inflação 
nos EUA. Crescimento do 
preço dos imóveis tende a 
pressionar a inflação de alu-
guéis, prevê o BC brasileiro.

Impacto

A economia global teve 
gargalos setoriais e aumen-
to da demanda por energia. 
“Investimentos em novos 
projetos de petróleo e em 
metais encontram-se em ní-
veis baixos”, destacou.

A guerra entre Rússia e 
Ucrânia fez o ambiente ex-
terno se deteriorar substan-
cialmente. O BC elencou o 
impacto: conflito de pro-
porções muito maiores do 
que as inicialmente previs-
tas. primeira guerra travada 
com a utilização de mídia 
social; Maior conjunto de 
sanções da história; sanções 
à Rússia impostas por go-
vernos e organismos inter-
nacionais. o auto-sanções 

de empresas.; mais de 320 
empresas anunciaram al-
gum tipo de auto-sanção; o 
choque de oferta decorren-
te do conflito tem potencial 
de exacerbar as pressões 
inflacionárias; conflito traz 
importantes implicações 
para a economia global, in-
dependentemente de seu 
desfecho.

Para o BC, haverá impac-
tos de curto prazo: aumen-
to dos desafios na transição 
para uma economia verde. 
Maior incentivo para utili-
zação de fontes de energia 
alternativas. E impactos de 
longo prazo: haverá redese-
nho das matrizes energéti-
cas e dos sistemas de pro-
dução.

Política monetária

Considerando os cená-
rios avaliados, o balanço de 
riscos e o amplo conjunto 
de informações disponíveis, 
o Comitê de Política Mo-

netária do Banco Central 
(Copom) decidiu, por una-
nimidade, elevar a taxa bá-
sica de juros em 1,00 ponto 
percentual, para 11,75% a.a. 

O Comitê entende que 
essa decisão reflete a incer-
teza ao redor de seus cená-
rios e um balanço de riscos 
com variância ainda maior 
do que a usual para a infla-
ção prospectiva, e é com-
patível com a convergência 
da inflação para as metas 
ao longo do horizonte re-
levante, que inclui os anos-
calendário de 2022 e, prin-
cipalmente, o de 2023. 

O Copom considera que, 
diante de suas projeções e 
do risco de desancoragem 
das expectativas para prazos 
mais longos, é apropriado 
que o ciclo de aperto mo-
netário continue avançando 
significativamente em terri-
tório ainda mais contracio-
nista. 

Para o comitê, o momen-
to exige serenidade para 

avaliação da extensão e du-
ração dos atuais choques. 
Caso esses se provem mais 
persistentes ou maiores que 
o antecipado, o Comitê es-
tará pronto para ajustar o 
tamanho do ciclo de aper-
to monetário. O Comitê 
enfatiza que irá perseverar 
em sua estratégia até que se 
consolide não apenas o pro-
cesso de desinflação como 
também a ancoragem das 
expectativas em torno de 
suas metas. 

Para a próxima reunião, 
o Comitê antevê outro ajus-
te da mesma magnitude. 
O Copom enfatiza que os 
passos futuros da política 
monetária poderão ser ajus-
tados para assegurar a con-
vergência da inflação para 
suas metas, e dependerão 
da evolução da atividade 
econômica, do balanço de 
riscos e das projeções e ex-
pectativas de inflação para o 
horizonte relevante da polí-
tica monetária.
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SINDICATO DOS VIGILANTES CONDUTORES EM TRANSPORTADO-
RA DE VALORES, CARRO FORTE, ESCOLTA ARMADA E CONDUTO-
RES DE TRANSPORTADORES DE VALORES E MALOTES EM CARRO 
LEVE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO CNPJ nº 10.899.643/0001-72. 
Edital de Convocação – A Diretoria do Sindicato, neste ato representa-
do pelo seu Presidente, nos termos do art. 25, IV, do Estatuto, convoca 
toda categoria de: Vigilantes Condutores em transportadoras de valores, 
Carro Forte, Escolta Armada e condutores de transportadores de Valo-
res e Malotes em Carro Leve no Município do Rio de Janeiro, para a 
Assembléia Geral Ordinária no dia 20 de Abril de 2022, às 6:30 horas 
em primeira convocação e às 7:00 em segunda e última convocação, na 
porta da Empresa JADLOG - rua Comandante Vergueiro da Cruz, 206, 
Olaria - Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.920-390, a fim de discutir e deliberar 
a seguinte Ordem do dia: a) Aprovação da pauta de negociação coleti-
va (Data-base 1º maio/2020); b) Aprovação da taxa negocial / assisten-
cial será descontada do trabalhador e revertida em favor do sindicato 
laboral; c) Autorização para a Diretoria fazer acordo e instaurar Dissídio 
Coletivo; d) Autorização para filiação a federação; e) Assuntos Gerais. 
Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2022, Presidente Jalberto da Cruz Filho.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA 
CNPJ n° 33.618.356/0001-42

CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Ordinária
Conforme disposto no artigo 22 do Estatuto, ficam convocados todos os 
Associados remidos e efetivos, quites com suas anuidades, para participar 
da Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 27 de abril próximo, 
quarta-feira, em 1a convocação às 10:00 horas. Não havendo “quorum” na 
1ª convocação, a 2ª e última chamada se realizará com qualquer número, 
às 10:30 horas do mesmo dia, para deliberação da seguinte Ordem do Dia 
da Assembleia Geral Ordinária: a) Conforme arts. 19 e 20 do Estatuto serão 
deliberadas as demonstrações financeiras e o relatório anual, apresentados 
pelo Sr. Diretor Presidente, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021. 
e que se encontrarão à disposição dos associados que os solicitarem pelo 
e-mail: lc.malta@sbcirj.org.br; b) Informação da atualização do Quadro de 
Associados; c) Deliberação sobre proposta do valor global anual destinado 
à remuneração dos órgãos de administração da Organização. d) Informação 
das alçadas de investimentos autorizadas pelo Conselho Administrativo e 
pela Diretoria Executiva. Considerando a excepcionalidade do momento em 
decorrência da pandemia do COVID 19, os Associados poderão participar 
remotamente na Assembleia, votando em cada item da Ordem do Dia. Integra 
e complementa esta CONVOCAÇÃO o documento com as Orientações 
para Participação Remota na AGO 2022. Cordialmente,

Mônica de Mesquita Saraiva B. e Silva
Presidente do Conselho Administrativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA.

A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria do
Instituto Brasil Argentina - IBRAR, neste ato, representado pelo 
Sr. Marcus Vinicius do Espirito Santo, RG nº 08.954.356-5 e CPF nº 
013.008.257-07, brasileiro, empresário, casado, domiciliado na Rua da 
Quitanda, nº 86, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.091-902, 
e-mail: mvinicius31@hotmail.com, convoca a todos os interessados, para 
a realização da Assembleia Geral, no dia 18 de abril de 2022, realizar-se-á 
em primeira convocação às 13h e em segunda e última convocação às 
14h, no mesmo dia e local. A Assembleia ocorrerá na Rua Senador Dan-
tas, nº 31, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20031-202, a fim de serem 
deliberados e discutidos a seguinte ordem do dia: 01- Deliberação sobre a 
fundação do Instituto Brasil Argentina – IBRAR; 2- Aprovação do Estatuto 
Social da entidade; 03- Eleição e posse do Conselho, do Comitê Executi-
vo, das Comissões de Carácter Geral e do Centro de Arbitragem e Media-
ção; 04- Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 06 de abril de 2022. 

Sr. Marcus Vinicius do Espirito Santo – Presidente
da Comissão de Constituição e Fundação do IBRAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA.

A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria do
Instituto Brasileiro de Ativos Digitais - IBRAD, neste ato, represen-
tado pelo Doutor Demóstenes Armando Dantas Cruz, RG nº 56.981, 
OABRJ e CPF nº 320.390.777-15, brasileiro, advogado, divorciado, do-
miciliado na Av. Presidente Vargas, nº 1733, sala 905, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP: 20.210-030, e-mail: demostenesarmando@gmail.com, 
convoca a todos os interessados, paraa realização da Assembleia Ge-
ral, no dia 18 de abril de 2022, realizar-se-á em primeira convocação às 
13h e em segunda e última convocação às 14h, no mesmo dia e local. 
A Assembleia ocorrerá na Rua Senador Dantas, nº 31, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP: 20031-202, a fim de serem deliberados e discutidos 
a seguinte ordem do dia: 01- Deliberação sobre a fundação do Instituto 
Brasileiro de Ativos Digitais - IBRAD 2- Aprovação do Estatuto Social da 
entidade; 03- Eleição e posse do Conselho, do Comitê Executivo, das 
Comissões de Carácter Geral e do Centro de Arbitragem e Mediação; 
04- Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 06 de abril de 2022.

Dr. Demóstenes Armando Dantas Cruz – OABRJ 56.981. 
Presidente da Comissão de Constituição e Fundação do IBRAD

SINDIFER-RIO - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MAQUINISMOS, FERRAGENS, TINTAS, LOUÇAS, VIDROS E

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO A VAREJO
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ Nº 33.531.658/0001-89
EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato, de acordo com as Normas Estatutárias e 
Legislação vigente, convoca todos os membros da categoria econômica, 
para comparecerem à A.G.E., que será realizada na Sede Social, na Av. 
Graça Aranha, nº 19, Grupo 1102, no dia 20 de abril de 2022, às 10:30h 
em 1ª convocação ou 11:00h em 2ª convocação para apreciar, discutir e 
decidir a seguinte ordem do dia: 1- Em cumprimento ao inciso IV do artigo 
8º da Constituição Federal, fixar a Contribuição de Custeio do Sistema 
Confederativo de Representação Sindical; 2 - Delegar poderes para o 
Presidente do Sindicato negociar a Convenção Coletiva de Trabalho para 
o ano de 2022, junto ao Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de 
Janeiro; 3 - Fixar data para cobrança da contribuição assistencial com base 
na alínea “e” do artigo 513 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. 
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2022. Loureci da Fonseca - Presidente.

SINDETUR-RJ - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos a V.Sa., a participar eletronicamente, nos termos do art. 13º 
caput § 1º do Estatuto deste Sindicato, e ainda em face das restrições 
de circulação por causa da Pandemia  os associados quites e em con-
dições de votar para participarem eletronicamente da Assembleia Geral 
Extraordinária a se realizar no dia 20 de abril de 2022, através do link:  
https://zoom.us/j/95338238720 às 10 horas em primeira convocação 
e às 10 horas e 30 min em segunda e última convocação, com qualquer 
número de participantes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: a) Discussão da proposta do Sindicato dos Empregados para NE-
GOCIAÇÃO COLETIVA para o período de 1º de abril 2022 a 31 de março 
de 2023; b) Delegação de poderes a diretoria para negociar o acordo.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022
Aldo Arthur Siviero

Presidente

Petrobras não conclui venda 
no Campo de Tartaruga

A Petrobras, em 
continuidade ao 
comunicado di-

vulgado em 07 de agosto 
de 2020, informa que não 
foi concluído o processo 
de venda da totalidade de 
sua participação no Cam-
po de Tartaruga, localizado 
em águas rasas da Bacia de 
Sergipe-Alagoas, Estado de 
Sergipe. O processo estava 
na fase vinculante.

Assim, reforçando o seu 
compromisso com a ampla 
transparência de seus pro-
jetos de desinvestimento e 
de gestão de seu portfólio, a 
Petrobras informa que está 
reiniciando o processo de 
desinvestimento, com a di-
vulgação de nova oportuni-

dade (teaser).
O teaser, que contém as 

principais informações so-
bre a oportunidade, bem 
como os critérios de elegi-
bilidade para a seleção de 
potenciais participantes, 
está disponível no site de 
Relações com Investidores 
da Petrobras: https://inves-
tidorpetrobras.com.br/pt/
resultadosecomunicados/
teasers.

As principais etapas sub-
sequentes do projeto serão 
informadas oportunamente 
ao mercado.

A presente divulgação es-
tá de acordo com as diretri-
zes para desinvestimentos 
da Petrobras e com as dis-
posições do procedimento 

especial de cessão de direi-
tos de exploração, desen-
volvimento e produção de 
petróleo, gás natural e ou-
tros hidrocarbonetos flui-
dos, previsto no Decreto 
9.355/2018.

Essa operação está ali-
nhada à estratégia de gestão 
de portfólio e à melhoria 
de alocação do capital da 
companhia, visando à ma-
ximização de valor e maior 
retorno à sociedade. A Pe-
trobras segue concentrando 
os seus recursos em ativos 
em águas profundas e ul-
traprofundas, onde tem de-
monstrado grande diferen-
cial competitivo ao longo 
dos anos, produzindo óleo 
de melhor qualidade e com 

menores emissões de gases 
de efeito estufa.

O campo de Tartaruga 
está localizado no litoral 
norte do estado de Sergipe, 
no município de Pirambu, 
em águas rasas da Bacia de 
Sergipe Alagoas. Os poços 
do campo foram perfura-
dos direcionalmente, a par-
tir da base situada na por-
ção terrestre do ringfence. A 
produção média em 2021 
foi de aproximadamente 
222 bpd de óleo leve (37º 
API) e 4.660 m³/dia de gás 
associado.

A Petrobras detém 25% 
de participação no campo e 
a Maha Energy Brasil Ltda 
é a operadora, com 75% de 
participação.

ANP: Mais fiscalização da medição da produção de P&G 

Cresce mercado doméstico dos ETFs da China 

Com isso, estatal divulga novo teaser de E&P 

A Agência Nacio-
nal de Petróleo, 
Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) 
abriu licitação para con-
tratação de empresa es-
pecializada para auxílio e 
apoio técnico às atividades 
de fiscalização de sistemas 
de medição de petróleo e 
gás natural em instalações 
marítimas de exploração e 
produção (plataformas e 
FPSOs).

A medição dos volumes 
de petróleo e gás produzi-
dos possui impacto direto 
na arrecadação de parti-
cipações governamentais 
(como royalties), na gestão 

de reservatórios, no con-
trole operacional de equi-
pamentos e nos contratos 
de transporte de gás natu-
ral.

A fiscalização feita pe-
la ANP nessas instalações 
verifica se os sistemas de 
medição estão atendendo 
às condições e aos requi-
sitos técnicos contidos no 
Regulamento Técnico de 
Medição de Petróleo e Gás 
Natural (RTM) e suas nor-
mas aplicáveis, de forma a 
garantir a credibilidade dos 
resultados de medição. “As 
fiscalizações são feitas tanto 
in loco (ou seja, verificando 
os equipamentos nas pró-

prias instalações) quanto 
por meio de análise docu-
mental”, explicou a agência 
reguladora.

A licitação tem como 
principal objetivo ampliar 
a capacidade de fiscaliza-
ção da agência, uma vez 
que o regulamento prevê a 
presença de dois profissio-
nais em cada auditoria – ou 
seja, com o apoio de uma 
empresa especializada, se-
rá possível que apenas um 
servidor da ANP efetue a 
fiscalização, na função de 
liderança, acompanhado de 
um profissional contratado. 
A vigência do contrato será 
de 24 meses podendo ser 

prorrogado, por interesse 
das partes, até o limite de 
60 meses.

“A medida faz parte de 
um esforço da ANP no 
aprimoramento das ativi-
dades relativas à medição 
da produção. Também está 
em andamento a revisão do 
Regulamento Técnico de 
Medição de Petróleo e Gás 
Natural (RTM), anexo à 
Resolução Conjunta ANP/
Inmetro nº 1/2013, que 
traz requisitos aplicáveis 
aos sistemas de medição de 
instalações de produção e 
transporte de petróleo e gás 
natural”, informou a agên-
cia.

Os fundos nego-
ciados em bolsa 
(ETFs, em in-

glês) domésticos se desen-
volveram rapidamente na 
China em 2021, com seu 
valor subindo 30,55% ano 
a ano, anunciou a Bolsa de 
Valores de Shenzhen em 
um relatório de pesquisa.

A escala dos ETFs lista-
dos e negociados na parte 
continental da China atin-
giu 1,4 trilhão de yuans 
(US$ 220,13 bilhões) até 
o final de 2021, de acordo 
com o levantamento divul-
gado neste domingo.

Em 2021, os ETFs de 

ações relataram o maior vo-
lume de ativos, responden-
do por 67,44% do mercado 
doméstico de ETFs, segui-
dos pelos de moeda, repre-
sentando 20,97%.

A escala dos ETFs de 
ações internacionais subiu 
212,33% ano a ano. Em 
termos de estrutura de in-
vestidores, os institucionais 
permaneceram em maioria, 
enquanto os individuais 
continuaram a crescer.

Títulos

A escala de ativos das 
contas de títulos de inves-

tidores individuais da Chi-
na aumentou em 2021, de 
acordo com uma pesquisa 
realizada pela Bolsa de Va-
lores de Shenzhen.

Os ativos das contas de 
títulos de investidores indi-
viduais atingiram uma mé-
dia de 606 mil yuans (US$ 
95.203) no ano passado, um 
aumento de 9 mil yuans em 
relação a 2020, mostraram 
os dados da pesquisa.

A pesquisa por amostra-
gem, cobrindo 342 cida-
des do país, coletou 29.100 
questionários válidos de in-
vestidores que negociaram 
ações nas bolsas de Shan-

ghai ou Shenzhen nos últi-
mos 12 meses.

Os investidores demons-
traram interesse nos fundos 
de investimento imobiliário 
de infraestrutura (REITs) 
que foram lançados pela 
primeira vez no ano passa-
do no país, com 76,4% deles 
tendo algum conhecimento 
sobre esses produtos.

Segundo a agência Xi-
nhua, os REITs foram 
considerados adequados 
para investimentos a longo 
prazo, pois são capazes de 
produzir proporções está-
veis e altas de dividendos, 
mostrou a pesquisa.
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Rating corporativo da C&A 
foi revisado para negativo

A Fitch Ratings afir-
mou o Rating Na-
cional de Longo 

Prazo ‘AA-(bra)’ da C&A 
Modas S.A. (C&A) e de sua 
primeira emissão de debên-
tures. Ao mesmo tempo, 
a agência atribuiu o rating 
‘AA-(bra)’ à proposta de se-
gunda emissão de debêntu-
res quirografárias da empre-
sa, no montante de R$ 600 
milhões e com vencimento 
em 2028. 

Os recursos da emis-
são serão utilizados para 
o reforço do caixa e refi-
nanciamento de dívidas. A 
Perspectiva do rating cor-
porativo foi revisada para 
negativa, de estável. Em 
2021 receita da C&A che-
gou R$ 175,0 milhões, um 
aumento de 17,2% em fun-
ção de uma base compara-
tiva muito baixa impactada 
pelo auge da pandemia.

No 4T21 a receita de 
foi de apenas R$ 25,2 mi-
lhões o que comparado 
com 4T20 representa uma 
redução foi de 49%, prin-
cipalmente devido à maior 
provisão com perdas de-
correntes da piora do ce-
nário macroeconômico.

Segundo a Fitch, a re-
visão da Perspectiva para 
Negativa reflete os desafios 
da C&A para fortalecer sua 
geração de caixa e suas mar-
gens operacionais, de forma 
a reduzir sua alavancagem 

financeira para níveis ade-
quados à atual classificação, 
em meio à fraca conjuntura 
macroeconômica brasileira 
e ao elevado plano de in-
vestimentos. “A companhia 
tem o desafio de gerenciar 
as pressões inflacionárias 
sobre sua base de custos 
e despesas em um cenário 
desfavorável de preços, de-
vido à acirrada competição 
e demanda pressionada”, 
destacou relatório da agên-
cia de classificação de risco.

Para a Fitch, os ratings 
da C&A mostram o seu 
destacado posicionamento 
na competitiva indústria de 
moda no Brasil, sua razo-
ável escala, atuação nacio-
nal e a marca consolidada. 
Também incorporam a ma-
nutenção de uma saudável 
posição de liquidez e robus-
ta flexibilidade financeira. 
A aquisição da operação 
financeira não deve ter im-
pacto significativo no per-
fil de crédito da emissora a 
médio prazo.

Fundamentos

A agência diz que o Am-
biente de Negócios Limita 
Recuperação: “O avanço 
nos índices de vacinação 
contra o coronavírus e de 
mobilidade da população 
devem contribuir para algu-
ma recuperação na geração 
de caixa da C&A, a partir 

de 2022”. A melhora, no 
entanto, deverá ser limita-
da pela atual conjuntura 
macroeconômica no Brasil, 
que expõe a estrutura de 
custos e despesas da com-
panhia, principalmente de 
ocupação e pessoal, às pres-
sões inflacionárias.

O cenário-base do ra-
ting contempla EBITDAR 
e margem avançando para 
R$662 milhões e 11,4% 
em 2022, frente aos R$460 
milhões e 8,9% de 2021, 
período ainda afetado pela 
interrupção dos negócios. 
“A C&A deve registrar 
crescimento nas vendas 
pelo conceito ‘mesmas 
lojas’ (Same Sales Store - 
SSS) de 8,3% em 2022, de-
sacelerando para 3,9% em 
2023, sendo o crescimen-
to majoritariamente devi-
do ao repasse de preços”, 
prevê a Fitch.

A Fitch espera investi-
mentos médios anuais de 
R$410 milhões entre 2022 
e 2023, direcionados à aber-
tura de 25 lojas por ano, 
além de aplicações nas áreas 
de logística e digital. A em-
presa deve gerar fluxo de 
caixa livre (FCF) negativo 
nos próximos anos, com 
R$260 milhões negativos 
em 2022, o que limita a re-
dução de suas dívidas. Os 
dividendos anuais espera-
dos são de 25% do lucro 
líquido a partir de 2023.

Fras-le levanta R$ 629,4  
milhões em oferta primária 

F oi realizada nesta 
segunda-feira, na 
B3, a cerimônia 

de toque de campainha 
da oferta subsequente de 
ações da Fras-le (FRAS3), 
powerhouse de reposição 
em autopeças que reali-
zou seu IPO em 1971. A 
fabricante de autopeças 
do grupo Randon levan-
tou R$ 629,4 milhões em 
uma oferta primária com 
esforços restritos. As ins-
tituições financeiras en-
volvidas na oferta colo-
caram um total de 52,45 
milhões de ações a R$ 12 
cada.

A oferta restrita consis-
te na distribuição pública 
primária de 52.450.000 de 
novas ações de emissão da 
companhia. A operação 
foi estruturada pelo Itaú 
BBA (coordenador líder), 
em conjunto com BTG 
Pactual, Bradesco BBI e 
Safra (coordenadores da 
oferta).

Ao anunciar a oferta, a 
Fras-le explicou aos inves-
tidores o que estuda fazer 
com o dinheiro. Segundo 
a empresa, parte do valor 
será usada na expansão dos 
negócios da empresa. Is-
so pode incluir aquisições, 

investimentos em projetos 
promissores, joint ventures 
e outras parcerias estratégi-
cas.

A Fras-le informou que 
também pretende investir 
em seus próximos negócios 
e produtos, o que pode in-
cluir a pesquisa de novas 
tecnologias e a expansão 
das unidades de produção 
existentes.

Realizado na sede da B3, 
no centro de São Paulo, o 
evento teve a presença do 
diretor de Relacionamento 
com Clientes da B3, Rogé-
rio Santana, do presiden-
te das Empresas Randon 
e também conselheiro da 
Fras-le, Daniel Randon, 
do diretor-superintenden-
te da Fras-le, Anderson 
Pontalti, e do diretor de 
M&A e Relações com In-
vestidores da Fras-le, He-
merson de Souza, além de 
executivos, colaboradores 
e convidados. 

Captação de recursos

“Esse movimento re-
presenta o sucesso da 
estratégia da nossa ope-
ração, direcionada a cap-
tar recursos para a conti-
nuidade do crescimento 

da Fras-le. Vamos seguir 
nossa expansão de merca-
do, ampliar nossa presen-
ça internacional e explorar 
tecnologias novas, a exem-
plo das pesquisas de nano-
tecnologia (desenvolvidas 
pela empresa Nione). Este 
momento reforça o novo 
patamar alcançado pela 
empresa nos últimos anos 
e nos posiciona como um 
dos players mais estraté-
gicos no segmento”, res-
salta o diretor de M&A e 
Relações com Investidores 
da Fras-le, Hemerson de 
Souza.  

“Para nós da B3 é uma 
honra fazer parte de histó-
rias como essa. A oferta da 
Fras-le reforça mais uma 
vez a importância do mer-
cado de capitais como uma 
avenida que conecta boas 
histórias de empreendedo-
res e empresas sólidas com 
investidores que estão em 
busca de boas alternativas 
de investimentos”, co-
menta Rogério Santana, 
diretor de Relacionamento 
com Clientes da B3. Este é 
o 10º follow-on realizado na 
B3 neste ano. As estatísti-
cas e histórico de Ofertas 
Públicas e IPOs da B3 es-
tão disponíveis no link.

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.

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.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

CÍNTIA ALVES SALGUEIRO SAVELLI, CPF nº 028.191.657-88, DE-
CLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução 
nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de 
administração na Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro 
S.A., CNPJ nº 05.940.203/0001-81. ESCLARECE que eventuais obje-
ções à presente declaração, acompanhadas da documentação com-
probatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do 
Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no 
prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de 
comunicado público acerca desta, observado que a declarante pode, 
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo res-
pectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do 
Brasil na internet) Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Li-
cenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do 
SPB Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento 
de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf

Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (Deorf/GTRJA)
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
23ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, 115, SALAS 359, 361, 363-D, LAM I, 
3º ANDAR - CASTELO

Tel.: (21) 3133-2377 - E-mail: cap23vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E 

INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS 
AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO, 

MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DA 
TIJUCA em face de TAHISSA  DE SOUZA DAMASCENO - 

PROCESSO Nº 0490078-50.2012.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ANDREA DE ALMEIDA QUINTELA DA SILVA – 
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, 
a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) - TAHISSA  DE SOUZA DAMASCENO - que 
será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO 
DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: 
O Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.
alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do 
inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único 
do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no 
mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por 
valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 
28/04/2022 às 15:00h e, não havendo licitantes, se iniciará de 
imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% 
da avaliação, que será encerrado no dia 03/05/2022 às 15:00h. 
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme laudo de avaliação às 
fls. 585) Apartamento 1007 do bloco 01 localizado na Rua 
Conselheiro Barros, n° 29 – Tijuca/Rio Comprido – RJ. M²: 60 
- com uma vaga de estacionamento a disposição da unidade. 
Matriculado no 11° RGI sob o nº 45.557 e na Prefeitura sob o nº 
de IPTU: 1628383-0 - CL: 068734. (...) AVALIO o imóvel acima 
descrito e a sua correspondente fração ideal de terreno, 
em R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais). E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (TAHISSA  DE SOUZA DAMASCENO)   
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por 
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, 
sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO 
NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS 
LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. 
CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, 
em 11 de março de 2022. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, 
subscrevo __. (ass.) ANDREA DE ALMEIDA QUINTELA DA 
SILVA – Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Convocamos os associados da APELT - ASSCOCIAÇÃO DE PESACA-
DORES LIVRES DE TUBIACANGA, CNPJ: 08.599.677/0001-08, a com-
parecerem à Assembleia Geral Extraordinária, com base no Artigo 23 
- do Estatuto, a realizar-se na Rua Praia de Tubiacanga nº 15, Tubiacan-
ga - Ilha do Governador - CEP 21.932-810 - Rio de Janeiro/RJ, no dia 
28/04/2022, às 18:30 horas, em primeira convocação, e às 19:00 horas 
em segunda, para o seguinte pauta: 1º Eleição da Organização Adminis-
trativa do Conselho Diretor e Conselho Fiscal da APELT para o quadriênio 
de 2022 à 2026, 2º Mudança de endereço. Solicitado por Alex Sandro Fa-
rias dos Santos Presidente da APELT. Rio de Janeiro 12 de Abril de 2022,

SAAB PARTICIPAÇÕES E NOVOS NEGÓCIOS S.A.
CNPJ nº 14.772.952/0001-38 - NIRE nº 33.3.0030071-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 08h 
do dia 17/02/2022, na sede social da Cia, na Rua Coronel Gomes Machado 
nº 118, loja 101, Centro, Niterói/RJ. 2. Presença: Presente a totalidade dos 
acionistas da Cia, conforme o livro “Presença de Acionistas”. 3. Convocação: 
Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas, conforme 
art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: João Luiz de Siqueira 
Queiroz; Secretário: Luis Carlos Martins da Silva. 5. Ordem do Dia e Deli-
berações Tomadas: As seguintes deliberações foram tomadas, por unani-
midade de votos dos presentes: 5.1. Aceitar a renúncia do Sr. João Luiz de 
Siqueira Queiroz ao cargo de Diretor da Cia, conforme Termo de Renúncia 
que fica arquivado na sede da Cia, agradecendo-lhe pelos valiosos serviços 
prestados à Companhia e desde já aprovando integralmente suas contas, 
outorgando-lhe e dele recebendo a mais ampla e geral quitação, para nada 
mais reclamar, a qualquer título. 5.2. Eleger o Sr. Thiago Contage Dama-
ceno, brasileiro, casado, administrador, portador da CI nº 2060226, emitida 
pelo CRA/RJ e inscrito no CPF nº 080.072.437-20, com endereço comercial 
na Rua Marquês do Paraná nº 110, Centro, Niterói, RJ, para completar o 
mandato em curso e declara que está apto a exercer a administração da So-
ciedade, não estando impedido em virtude de lei, ou de condenação a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade, mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado 
em livro próprio. 5.3. Tendo em vista a eleição acima, a Diretoria da Com-
panhia, com mandato até 29 de abril de 2023, passa a ser composta pelos 
Srs. Luis Carlos Martins da Silva, brasileiro, divorciado, administrador de 
empresas, portador da CI nº 070.979.09-1, emitida pela IFP/RJ e inscrito no 
CPF nº 941.022.367-91 e Thiago Contage Damaceno, brasileiro, casado, 
administrador, portador da CI nº 2060226, emitida pelo CRA/RJ e inscrito 
no CPF nº 080.072.437-20, ambos com endereço comercial na Rua Coronel 
Gomes Machado nº 118, loja 101, Centro, Niterói, Rio de Janeiro. 5.4. Fixar 
a remuneração anual global dos Diretores em até R$ 30.000,00. 6. Encer-
ramento: Ainda em Assembleia, os acionistas deliberaram que os arquiva-
mentos e publicações legais fossem realizados, bem como fossem os livros 
societários transcritos, para os devidos fins legais. Nada mais havendo a 
ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada por 
unanimidade e assinada por todos os acionistas presentes. 7. Assinaturas: 
João Luiz de Siqueira Queiroz, Presidente. Luis Carlos Martins da Silva, 
Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A (por seus represen-
tantes legais Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das Chagas Righetto), 
acionista único. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. 
João Luiz de Siqueira Queiroz - Presidente. Luis Carlos Martins da Silva 
- Secretário. JUCERJA nº 4828975 em 31/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno 
Filho - Secretário Geral. 

ICATU HOLDING S.A.
CNPJ/MF Nº 02.316.471/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os Srs. Acionistas convidados a 
comparecer à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da 
Companhia, nesta cidade, na Av. Ataulfo de Paiva 1.100, 2º andar, às 10h 
do dia 02/05/2022, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras por eles apresentadas, relativamente ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021; (ii) fixar a remuneração global anual da Diretoria 
e de Conselho de Administração; e (iii) outros assuntos de interesse geral. 
RJ, 11/04/2022. A Diretoria.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 / NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”).

Ficam os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 
da Lei nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística 
S.A. (“Companhia”), a participar da AGOE, sob a forma digital, conforme 
disposto na Instrução Normativa nº 81/2020 do DREI, a ser realizada 
no dia 27/04/2022, às 10h, com o fim de debater e deliberar sobre as 
seguintes matérias: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciação das 
Demonstrações Financeiras com as contas dos administradores, Relatório 
da Administração e Parecer dos Auditores Independentes da Companhia 
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021; (ii) destinação do 
resultado do exercício encerrado em 31/12/2021; (iii) eleição dos membros 
titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia 2. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (iv) Remuneração Global dos Administradores 
para o período de maio/2022 a abril/2023; (v) Política de Retenção de 
Executivos; (vi) aumento do limite de aportes para o Projeto Logum Fase 
I, no âmbito do Plano de Investimentos; (vii) recebimento da renúncia do 
Conselheiro João Roberto Gonçalves Teixeira ao cargo de membro titular 
do Conselho de Administração da Companhia; (viii) recomposição do 
Conselho de Administração por indicação da acionista Copersucar S.A. 
com eleição de membro titular e membros suplentes. Para os fins legais, 
a AGOE será formalmente realizada a partir da sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ. Será facultada, conforme legislação aplicável, a participação 
e voto dos acionistas via teleconferência e aplicativo Microsoft Teams, 
com a identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão 
de documentos e apresentações, bem como a gravação do conclave em 
áudio e vídeo. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas 
na AGOE estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e 
serão encaminhados aos representantes legais devidamente capacitados 
mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGOE por 
seu representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, 
que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas 
que comparecerem à AGOE deverão exibir documento hábil de identidade 
e documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes 
para outorga de procurações, se for o caso).

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.
Jorge Celestino Ramos

Presidente do Conselho de Administração.
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soluções fi nanceiras imobiliárias

REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 13.349.677/0001-81

          

Balanço patrimonial em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$) Demonstração das mutações do patrimonio líquido em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)

Demonstração do resultado e do resultado em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)

Demonstrações dos valores adicionados em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)Demonstração dos fl uxos de caixa em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/2021 e 2020 -  (Em MR$)

    Nota 2021 2020    ____ ______ ______
Ativo  75.746 23.932     ______ ______     ______ ______
Circulante  72.543 21.104     ______ ______
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.259 14
Emissão de títulos 5 69.737 20.517
Contas a receber  393 503
Impostos a recuperar  154 70
Não Circulante  3.203 2.828     ______ ______
Créditos contratuais  95 660
Empréstimos concedidos 8 2.776 2.125
Tributos diferidos  203 -
Imobilizado/Intangível  129 43_____________________________________________________________
Passivo  75.746 23.932     ______ ______     ______ ______
Circulante  71.650 21.782     ______ ______
Direitos creditórios a pagar 7 69.737 20.517
Salários e encargos sociais  32 7
Impostos e contribuições a recolher  919 194
Dividendos a pagar 8 158 -
Outras contas a pagar 6 804 1.064
Não Circulante  2.656 2.147     ______ ______
Contas a pagar 8 1.440 3     ______ ______
     1.440 3     ______ ______
Patrimônio líquido 9
Capital social 9.a 1.358 1.358
Reserva legal 9.b 246 213
Reserva de lucros 9.c 1.052 576

    Nota 2021 2020    ____ ______ ______
Receita operacional líquida 10 7.428 1.760
Custo com emissão  (464) (208)     ______ ______
Lucro bruto  6.964 1.552     ______ ______
Despesas operacionais
Despesas de pessoal  (234) (163)
Despesas gerais e administrativas 11 (448) (244)
Despesas tributárias  - (1)
Serviços prestados por terceiros 12 (5.719) (1.124)
Depreciação  (15) (16)     ______ ______
Total  (6.416) (1.548)     ______ ______
Prejuízo/Lucro antes do resultado fi nanceiro  548 4
Receitas fi nanceiras  258 152
Despesas fi nanceiras  (142) (233)     ______ ______
Resultado fi nanceiro  116 (81)     ______ ______
Lucro/Prejuízo antes do IR e contribuição social  664 (77)     ______ ______
Imposto de renda e contribuição social  3 -     ______ ______
Lucro/Prejuízo do exercício  667 (77)     ______ ______     ______ ______
Lucro/Prejuízo do exercício  667 (77)
Outros resultados abrangentes  - -     ______ ______
Total dos resultados abrangentes do exercício  667 (77)     ______ ______     ______ ______

    2020 2019    ______ ______
Lucro/Prejuízo do exercício 667 (77)
Outros resultados abrangentes - -    ______ ______
Total dos resultados abrangentes do exercício 667 (77)    ______ ______    ______ ______

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020    _______ ______
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 664 (77)
Depreciação 15 16
Juros sobre empréstimos 55 (98)
Variações nos ativos e passivos
Emissão de títulos (49.220) 359
Impostos a recuperar (172) (21)
Créditos contratuais 565 (336)
Contas a receber 110 (481)
Direitos creditórios a pagar 49.220 (359)
Salários e encargos sociais 25 2
Impostos e contribuições a recolher 614 21
Contas a pagar 1.437 (12)
Outras contas a pagar (262) (5)    _______ ______
Fluxo de caixa aplicado (consumido) nas atividades 
 operacionais 3.051 (991)    _______ ______
Fluxos de caixa das atividades de investimento 
Imobilizado e intangível (100) (14)    _______ ______
Fluxo de caixa consumido nas atividades de 
 investimento (100) (14)    _______ ______
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Empréstimos e fi nanciamentos (706) (1.101)    _______ ______
Fluxo de caixa consumido nas atividades de 
 fi nanciamento (706) (1.101)    _______ ______
Aumento/Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa 2.245 (2.106)    _______ ______
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14 2.120    _______ ______
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 2.259 14    _______ ______

Receita 2021 2020    ______ ______
Receita 8.222 1.941
Insumos Adquiridos de Terceiros
Custo (464) (208)
Materiais, energia, serviços de terceiros, outros (6.065) (1.124)
Depreciação (15) (16)    ______ ______
Valor Adicionado Líquido Produzido Pela Entidade 1.678 593    ______ ______
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receita fi nanceira 258 152    ______ ______
Valor Adicionado Total a Distribuir 1.936 745    ______ ______    ______ ______
Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal
Remuneração direta 155 103
Outros benefícios 74 45
FGTS 5 12    ______ ______
    234 160    ______ ______
    (234) -
Tributos
Federais 386 166
Municipais 412 89    ______ ______
    798 255    ______ ______
Remuneração do capital de terceiros
Arrendamentos e alugueis 102 62
Juros 55 149
Despesas bancárias 80 79
Outros - 117    ______ ______
    237 407    ______ ______
Remuneração da capital próprios
Lucro/Prejuízo do exercício 667 (77)    ______ ______
    1.936 745    ______ ______    ______ ______

continua...

 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Exercício fi ndo em 31/12/2021
1 - Contexto Operacional: A REIT SECURITIZADORA S.A. (“Companhia”) é 
uma companhia Securitizadora de créditos imobiliários, com sede na Cidade 
do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Visconde de Pirajá, 152 Sala 301, Ipanema, 
Rio de Janeiro/RJ, Centro, CNPJ 13.349.677/0001-81. A Companhia foi cons-
tituída em 19/01/2011, e durante o exercício de 2011, foi concluído o processo 
de regularização, tendo sido efetuados registros perante a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo e demais órgãos competentes. A Companhia tem como 
objeto social a securitização de créditos, e foi registrada na Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.3.0030367-7. A alte-
ração do endereço da sede da Companhia para o Rio de Janeiro foi feita após 
aprovação na Assembleia Geral Extraordinária de 30/04/2012. A alteração da 
denominação social da companhia para Reit Securitizadora S.A. e a mudan-
ça no endereço da Sede, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 10/12/2021. A Companhia solicitou seu registro junto à Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM, como emissora de valores mobiliários na cate-
goria “B” em conformidade com as disposições da Instrução da CVM nº 480, 
de 07/12/2009, registro este que foi concedido pela CVM em 10/05/2012, atra-
vés do OFÍCIO/CVM/SEP/RIC/Nº 012/2012. O objeto da Companhia é a aqui-
sição e securitização de créditos oriundos de operações e negócios de crédito 
imobiliário e do agronegócios em geral, a emissão e colocação de Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários, Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio e de 
outros títulos de crédito e/ou valores mobiliários, realizar operações de hedge 
em mercados derivativos, visando a cobertura de riscos à sua carteira de cré-
ditos imobiliários, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com seu 
objeto social, incluindo, mas não se limitando, a alienação de imóveis, inter-
mediação de negócios relacionados com a seara imobiliária e prestação de 
serviços de consultoria. A sua estratégia é a aquisição e securitização de cré-
ditos imobiliários e do agronegócio e a emissão e colocação, no mercado fi -
nanceiro, de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócios (CRA), de forma a aproveitar as melhores opor-
tunidades do setor em que atua. 2 - Emissões: No exercício fi ndo em 
31/12/2021, a Companhia realizou 03 emissões de CRA e 06 emissões de 
CRI: CRA EMITIDOS: 5ª Emissão (1ª e 2ª Série) de CRA (CRA MARÉ) em 
01/06/2021. O valor total atribuído ao CRA MARÉ, conforme o Termo de Secu-
ritização de Direitos Creditórios do Agronegócio, celebrado pela Companhia 
em 01/06/2021 com a H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios Ltda (“Termo de Securitização CRA MARÉ), foi de R$ 23.583.165,64, re-
ferentes a 23.583 CRA, sendo R$3.480.120,64 correspondentes a 3.480 
CRAs - 1ª Série e R$20.103.045,23 referentes a 20.103 CRAs - 2ª série, a 
Companhia assumiu um compromisso fi nanceiro pela aquisição dos créditos 
do agronegócio que constituíram lastro e foram vinculados aos Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio das Séries 1ª e 2ª da 5ª Emissão devidos por
Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes Eireli, CNPJ 00.806.535/0001-54 
decorrente de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA nº 01/2021 e CDCA 
nº 02/2021. No âmbito da 5ª Emissão 1ª e 2ª Série, conforme os termos do 
Termo de Securitização, foi instituído Regime Fiduciário, constituídos pelos 
Direitos Creditórios do Agronegócio, dos Direitos Creditórios dos lastros do 
CDCA, demais valores que venham a ser depositados nas Contas Centraliza-
doras, incluindo os Fundos de Despesas, os Fundos de Liquidez e Outros 
Ativos, conforme aplicável, que integram o Patrimônio Separado, bem como 
seus acessórios, incluindo a Conta Corrente Centralizadora, o qual não se 
confunde com o patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente 
à liquidação dos CRA e permanecerão separados e segregados, até que se 
complete o resgate da totalidade dos CRA. 6ª Emissão Série Única de CRA 
(CRA CASTILHOS) em 06/08/2021. O valor total atribuído ao CRA CASTI-
LHOS, conforme o Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agrone-
gócio, celebrado pela Companhia em 06/08/2021 com a H.Commcor Distribui-
dora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Termo de Securitização CRA 
CASTILHOS), foi de R$ 70.000.000,00 correspondentes a 70.000 CRAs. Des-
sa forma, a Companhia assumiu um compromisso fi nanceiro pela aquisição 
dos créditos do agronegócio que constituíram lastro e foram vinculados aos 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 6ª Emissão de-
vidos pela Castilhos, decorrente da CPR-Financeira (“Cédula de Produto Ru-
ral com Liquidação Financeira”), cuja cedente é Agrícola Formosa Ltda.
(“Devedora”), CNPJ 18.235.934/0001-78. No âmbito da 6ª Emissão Série Úni-
ca de CRA, conforme os termos da Cláusula Oitava do Termo de Securitiza-
ção, foi instituído regime fi duciário sobre os Direitos Creditórios do Agronegó-
cio e sobre as garantias, incluindo a Conta Centralizadora no Banco Itaú S.A., 
constituindo os Direitos Creditórios do Agronegócio, lastro para emissão de 
CRA. Os valores decorrentes da arrecadação, cobrança ou execução dos Di-
reitos Creditórios do Agronegócio e suas Garantias serão direcionados à Con-
ta Centralizadora, e os recursos decorrentes da integralização dos CRA, sob 
regime fi duciário, constituem patrimônio separado, e permanecerão segrega-
dos e separados do patrimônio da Companhia, até que se complete o resgate 
dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio. 7ª Emissão 1ª e 2ª Série de 
CRA (CRA MORENO) em 17/12/2021. O valor total atribuído ao CRA MORE-
NO, conforme o Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegó-
cio, celebrado pela Companhia em 17/12/2021 com a Simplifi c Pavarini Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, (“Termo de Securitização 
CRA MORENO), foi de R$ 435.000.000,00, referentes a 435.000 CRA, 
sendo R$425.000.000,00  correspondentes a 425.000 CRA Sêniores, e 
R$10.000.000,00  referentes a 10.000 CRA Subordinados. Dessa forma, a 
Companhia assumiu um compromisso fi nanceiro pela aquisição dos créditos 
do agronegócio que constituíram lastro e foram vinculados aos Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio das Séries 1ª e 2ª da 7ª Emissão devidos por 
Agrícola Moreno de Nipoã Ltda., CNPJ 15.418.409/0001-08 decorrente da 
Cédula de Produto Rural Financeira - CPR-Financeira. No âmbito da 7ª Emis-
são 1ª e 2ª Série de CRA (CRA MORENO), conforme os termos da Cláusula 
Oitava do Termo de Securitização, foi instituído regime fi duciário sobre os Di-
reitos Creditórios do Agronegócio e sobre os bens e direitos decorrentes da 
CPR-Financeira, bem como de suas garantias, tais como o Aval e as Garan-
tias Reais e aos depósitos de valores na Conta do Patrimônio Separado, bem 
como os investimentos realizados com tais recursos, inclusive aqueles relacio-
nados ao Fundo de Despesas, constituindo os Direitos Creditórios do Agrone-
gócio, lastro para emissão de CRA. Os valores decorrentes da arrecadação, 
cobrança ou execução dos Direitos Creditórios do Agronegócio e suas Garan-
tias serão direcionados à Conta Centralizadora nº274840-6 junto ao Banco 
BTG Pactual S.A. na agência 001, e os recursos decorrentes da integralização 
dos CRA, sob regime fi duciário, constituem patrimônio separado, não se con-
fundindo com o patrimônio comum da Securitizadora em nenhuma hipótese, 

destinando-se exclusivamente à liquidação dos CRA e permanecerão segre-
gados do patrimônio da Companhia até o pagamento integral da totalidade 
dos CRA e destinam-se exclusivamente ao pagamento dos Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio e ao pagamento das Despesas e respectivos cus-
tos e obrigações fi scais, conforme previsto no Termo de Securitização; CRI 
EMITIDOS: 2ª Emissão - 20ª Série de CRI (CRI SOCICAM VI) em 17/03/2021. 
O valor total atribuído ao CRI SOCICAM VI, conforme o Termo de Securitiza-
ção de Créditos Imobiliários, celebrado pela Companhia em 17/03/2021 com 
a Gdc Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobili-
ários Ltda, (“Termo de Securitização CRI SOCICAM VI), foi de R$ 41.769.805,00 
contemplando ao total 41.769 CRI. Dessa forma, a Companhia assumiu um 
compromisso fi nanceiro pela aquisição dos créditos imobiliários que constituí-
ram lastro e foram vinculados aos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
20ª Série da 2ª Emissão de CRI da Companhia (“Créditos Imobiliários”), cuja 
cedente foi a SPE Concessionária Voe Xap S.A., CNPJ 39.984.031/0001-60. 
No âmbito da 20ª Série da 2ª Emissão, conforme o Termo de Securitização, foi 
instituído regime fi duciário sobre os Créditos Imobiliários e garantias, consti-
tuindo os Créditos Imobiliários, lastro para emissão dos Certifi cados de Rece-
bíveis Imobiliários. Os Créditos Imobiliários, bem como seus acessórios, a 
Conta Vinculada, as garantias, e os recursos decorrentes da integralização 
dos CRI, sob regime fi duciário, constituem patrimônio separado, e permane-
cerão segregados e separados do patrimônio da Companhia, até que se com-
plete o resgate dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários. 2ª Emissão - 
21ª Série de CRI (CRI INHAMBUPE) em 31/05/2021. O valor dos CRI, admi-
nistrados pela Reit Securitizadora, conforme o Termo de Securitização de Cré-
ditos Imobiliários, celebrado pela Companhia em 31/05/2021 com a Planner 
Corretora de Valores S.A. foi de R$ 17.000.000,00, contemplando ao total 
17.000 CRI. Dessa forma, a Companhia assumiu um compromisso fi nanceiro 
pela aquisição dos créditos imobiliários que constituíram lastro e foram vincu-
lados aos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série da 2ª Emissão 
de CRI da Companhia (“Créditos Imobiliários”), cujos cedentes foram Família 
Paulista Companhia Hipotecária, devidamente qualifi cado no preâmbulo da 
Contrato de Cessão CCB, tendo na qualidade de devedor Ponta de Inhambu-
pe Incorporações Ltda., CNPJ 20.747.923.0001-19. No âmbito da 21ª Série 
da 2ª Emissão, conforme os termos do Termo de Securitização, foi instituído 
regime fi duciário sobre os Créditos Imobiliários, representados por 1 Cédula 
de Crédito Imobiliário (CCI), CCI, e garantias, constituindo os Créditos Imobi-
liários, lastro para emissão dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários. 
Os Créditos Imobiliários, bem como seus acessórios, a Conta Corrente, as 
garantias, e os recursos decorrentes da integralização dos CRI, sob regime 
fi duciário, constituem patrimônio separado, e permanecerão segregados e se-
parados do patrimônio da Companhia, até que se complete o resgate dos 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários. 2ª Emissão - 22ª Série de CRI (CRI 
SOCICAM VII) em 26/07/2021. O valor dos CRI, administrados pela Reit Se-
curitizadora, conforme o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, ce-
lebrado pela Companhia em 26/07/2021 com a Planner Corretora de Valores 
S.A. foi de R$ 170.000.000,00 contemplando ao total 170.000 CRI. Dessa 
forma, a Companhia assumiu um compromisso fi nanceiro pela aquisição dos 
créditos imobiliários que constituíram lastro e foram vinculados aos Certifi ca-
dos de Recebíveis Imobiliários da 22ª Série da 2ª Emissão de CRI da Compa-
nhia (“Créditos Imobiliários”), cuja cedente foi a Socicam Administração, 
Projetos e Representações Ltda., CNPJ 43.217.280/0001-05. No âmbito da 
22ª Série da 2ª Emissão, conforme os termos do Termo de Securitização, foi 
instituído regime fi duciário sobre os Créditos Imobiliários, lastro para emissão 
dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários, representados integralmente pe-
las CCI, pelas Debêntures, pela Cessão Fiduciária, pelo Fundo de Reserva 
CRI, pelo Fundo de Despesas, pela Conta Centralizadora e pelos recursos 
decorrentes dos Investimentos Permitidos. Os Créditos Imobiliários, bem 
como seus acessórios, a Conta Vinculada, as garantias, e os recursos decor-
rentes da integralização dos CRI, sob regime fi duciário, constituem patrimônio 
separado, o qual não se confunde com o patrimônio comum da Emissora e se 
destina exclusivamente à liquidação dos CRI a que está afetado, bem como 
ao pagamento dos respectivos custos de administração, manutenção de sua 
boa ordem e de obrigações fi scais e permanecerão segregados e separados 
do patrimônio da Companhia, até que se complete o resgate dos Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários. 2ª Emissão - 23ª Série de CRI (CRI SOCICAM 
VIII) em 03/11/2021. O valor dos CRI, administrados pela Reit Securitizadora, 
conforme o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários celebrado pela 
Companhia em 03/11/2021, com a Planner Corretora de Valores S.A. (“Termo 
de Securitização”), foi de R$ 97.500.000,00 contemplando ao total 97.500 
CRI. Dessa forma, a Companhia assumiu um compromisso fi nanceiro pela 
aquisição dos créditos imobiliários que constituíram lastro e foram vinculados 
aos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 23ª Série da 2ª Emissão de CRI 
da Companhia (“Créditos Imobiliários”), cuja cedente foi a Socicam Adminis-
tração, Projetos e Representações Ltda., CNPJ 43.217.280/0001-05. 
No âmbito da 23ª Série da 2ª Emissão, conforme os termos do Termo de Se-
curitização, foi instituído regime fi duciário sobre os Créditos Imobiliários, re-
presentados por Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI), e garantias, constituin-
do os Créditos Imobiliários, lastro para emissão dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários. Os Créditos Imobiliários, bem como seus acessórios, a Conta 
Vinculada, as garantias, e os recursos decorrentes da integralização dos CRI, 
sob regime fi duciário, constituem patrimônio separado, o qual não se confun-
de com o patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente à liqui-
dação dos CRI a que está afetado, bem como, ao pagamento dos respectivos 
custos de administração, manutenção de sua boa ordem e de obrigações fi s-
cais e permanecerão segregados e separados do patrimônio da Companhia, 
até que se complete o resgate dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários. 
2ª Emissão - 24ª e 25ª Série de CRI (CRI TPPF) em 10/11/2021. O valor total 
atribuído ao CRI TPPF, conforme o Termo de Securitização de Créditos Imobi-
liários, celebrado pela Companhia em 10 de novembro de 2021, com a Gdc 
Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda., (Termo de Securitização) foi de R$ 72.000.000,00, contemplando ao 
total 72.000 CRI, sendo R$ 61.000.000,00 para 61.000 CRI Seniores e 
R$11.000.000,00 para 11.000 CRI Subordinados. Dessa forma, a Companhia 
assumiu um compromisso fi nanceiro pela aquisição dos créditos imobiliários 
que constituíram lastro e foram vinculados aos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 24ª e 25ª Séries da 2ª Emissão de CRI da Companhia (“Crédi-
tos Imobiliários”), cuja cedente foi a Porto Ponta do Félix S.A., CNPJ 
85.041.333/0001-11. No âmbito da 24ª e 25ª Séries da 2ª Emissão, conforme 
os termos do Termo de Securitização, foi instituído regime fi duciário sobre os 
Créditos Imobiliários, representados por 1 Cédulas de Crédito Imobiliário 

(CCI), e garantias, constituindo os Créditos Imobiliários, lastro para emissão 
dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários. Os Créditos Imobiliários, bem 
como seus acessórios, a Conta Vinculada, as garantias, e os recursos decor-
rentes da integralização dos CRI, sob regime fi duciário, constituem patrimônio 
separado, e permanecerão segregados e separados do patrimônio da Compa-
nhia, até que se complete o resgate dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliá-
rios. 2ª Emissão - 26 Série de CRI (CRI TALHAMAR) em 26/11/2021. O valor 
total atribuído ao CRI TPPF, conforme o Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários, celebrado pela Companhia em 26/11/2021, com a Planner Corre-
tora de Valores S.A. foi de R$ 20.000.000,00, contemplando ao total 20.000 
CRI. Dessa forma, a Companhia assumiu um compromisso fi nanceiro pela 
aquisição dos créditos imobiliários que constituíram lastro e foram vinculados 
aos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 26ª Séries da 2ª Emissão de 
CRI da Companhia (“Créditos Imobiliários”), cujos cedentes foram Família 
Paulista Companhia Hipotecária, CNPJ 53.146.221/0001-39, devidamente 
qualifi cado no preâmbulo da Contrato de Cessão CCB, tendo na qualidade de 
devedor e anuente Tamargueira Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
CNPJ 07.462.019/0001-07, e EBENEZER Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. - ME., CNPJ 17.425.014/0001-50, sendo esta, devedora no âmbito da 
CCICCB2 e avalista no âmbito da CCICCB1. No âmbito da 26ª Série da 
2ª Emissão, conforme os termos do Termo de Securitização, foi instituído regi-
me fi duciário sobre os Créditos Imobiliários, representados por 2 Cédula de 
Crédito Imobiliário (CCI), CCICCB1(FPTALHAMAR-2011/21-CCI A) e CCIC-
CB2 (FPTALHAMAR-2011/21-CCI B), e garantias, constituindo os Créditos 
Imobiliários, lastro para emissão dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários. 
Os Créditos Imobiliários, bem como seus acessórios, a Conta Corrente, as 
garantias, e os recursos decorrentes da integralização dos CRI, sob regime 
fi duciário, constituem patrimônio separado, e permanecerão segregados e se-
parados do patrimônio da Companhia, até que se complete o resgate dos 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários. 3 - Informações sobre lastro das 
emissões realizadas. Apresentamos a seguir os dados relativos às aquisi-
ções de recebíveis do exercício fi ndo em 31/12/2021: I. Aquisições: 
01/06/2021: • 1ª e 2ª Séries da 5ª Emissão; • 23.583 CRA; • R$ 23.583.165,64; 
• Lastro: Direitos Creditórios do Agronegócios, oriundos do CDCA nº 1 e CDCA 
nº 2; • Garantias: Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, o 
Aval, Fundo de Liquidez. 06/08/2021: • 6ª Emissão Série Única; • 70.000 CRA; 
• R$ 70.000.000,00; • Lastro: Direitos Creditórios da CPRFinanceira.; • Garan-
tias: Alienação Fiduciária de Imóveis, o Penhor Agrícola sobre as plantações 
das lavouras e colheitas conduzidas nos Imóveis, das quais resultarão os Pro-
dutos relativos às safras de 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 
e Aval. 17/12/2021: • 1ª e 2ª Séries da 7ª Emissão; • 435.000 CRA; 
• R$ 435.000.000,00; • Lastro: Direitos Creditórios da CPRFinanceira nº 
001/2021; • Garantias: O Aval e as Garantias Reais da CPR-Financeira, quais 
sejam, a Alienação Fiduciária de Equipamentos, as Alienações Fiduciárias de 
Imóveis, a Alienação Fiduciária de Produtos Agrícolas, a Cessão Fiduciária e 
as Hipotecas. 17/03/2021: • 20ª Série da 2ª Emissão; • 41.769 CRI; 
• R$ 41.769.805,00; • Lastro: Créditos Imobiliários representados integralmen-
te pelas CCI (Debênture e Locação); • Garantias: Cessão Fiduciária, Fiança, 
Alienação Fiduciária de Ações, Fundo de Reserva. 31/05/2021: • 21ª Série da 
2ª Emissão; • 17.000 CRI; • R$ 17.000.00,00; • Lastro: Créditos Imobiliários 
CCB, representados pela CCI CCB; • Garantias: Aval prestado pela Avalista, 
Alienação Fiduciária de Quotas, a Hipoteca, a Cessão Fiduciária, Reserva de 
Liquidez, Reserva de Contingências. 26/07/2021: • 22ª Série da 2ª Emissão; 
• 170.000 CRI; • R$ 170.000.00,00; • Lastro: Créditos Imobiliários representa-
dos integralmente pela CCI, correspondente aos Créditos Imobiliários Debên-
tures e Créditos Imobiliários Locação; • Garantias: Cessão Fiduciária, Fiança, 
Fundo de Reserva. 03/11/2021: • 23ª Série da 2ª Emissão; • 97.500 CRI; 
• R$ 97.500.000,00; • Lastro: Créditos Imobiliários representados integralmen-
te pela CCI, correspondentes aos Créditos Imobiliários Locação Terminais 
Consórcio Prima, os Créditos Imobiliários Locação Complementar Terminais 
Consórcio Prima e os Créditos Imobiliários Locação Terminal Brasília; • Garan-
tias: Cessão Fiduciária, Fiança, Fundo de Reserva. 10/11/2021: • 24ª e 25ª 
Séries da 2ª Emissão; • 72.000 CRI; • R$ 72.000.000,00; • Lastro: Créditos 
Imobiliários representados integralmente pela CCI, correspondentes a emis-
são de Debêntures; • Garantias: Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alie-
nação Fiduciária de Ações PPF, Alienação Fiduciária de Ações Equiplan, Alie-
nação Fiduciária de Ações Interbulk, Cessão Fiduciária, Fundo de Reserva, 
Fundo de Reserva Adicional. 26/11/2021: • 26ª Série da 2ª Emissão; • 20.000 
CRI; • R$ 20.000.000,00; • Lastro: Créditos Imobiliários representados pela 
CCI CCB 1 e CCI CCB 2; • Garantias: Cessão Fiduciária, Aval, Hipoteca de 
determinadas unidades autônomas do Empreendimento, Alienação Fiduciária 
de Quotas da Devedora 1, Reserva de Liquidez, Reserva de Contingências. 
II. Retrocessão: Não houve retrocessão no exercício. III. Inadimplência: Em 
31/12/2021 o CRI SKY, 18ª Série da 2ª Emissão, encontra-se inadimplente, 
estando em aberto as remunerações (juros) dos meses de novembro e de-
zembro de 2021 e as amortizações de outubro, novembro e dezembro de 
2021. Foi realizada assembleia de titulares para repactuação do CRI. IV. Li-
quidações - CRA - 1ª Emissão Série Única: O CRA Pantanal, 1ª Emissão 
em Série Única, conforme previsto no Termo de Securitização, foi resgatado 
na data do vencimento do ativo, ou seja, 13/09/2021, com isso, todos os cré-
ditos atrelados a operação foram liquidados. CRI - 5ª Série da 2ª Emissão: O 
CRI SOCICAM III relativo a 5ª Série da 2ª Emissão, teve o seu Saldo Devedor 
apurado em 19/11/2021 no valor de R$ 54.158.433,71. Houve recompra facul-
tativa dos créditos cedidos pelo cedente, resultando no resgate antecipado da 
totalidade dos CRI’s pelo saldo apurado em 19/11/2021, acrescido do prêmio 
de 2% sobre o valor atualizado dos CRI’s, conforme cláusula 3.5 do Instru-
mento Particular de Cessão e cláusula Sétima do Termo de Securitização, to-
talizando o montante de R$ 55.241.602,38). CRI - 8ª e 9ª Séries da 2ª Emis-
são: Houve recompra facultativa dos créditos imobiliários, pela cedente, 
resultando no resgate antecipado da totalidade dos CRI’s da 8ª e 9ª Séries da 
2ª emissão pelo saldo apurado em 10/08/2021, acrescido do prêmio de 2% 
sobre o valor atualizado dos CRI’s, conforme cláusula 6.1.1 do Termo de Se-
curitização, totalizando o montante de R$ 51.801.184,54, sendo 
R$ 49.187.478,48 da 8ª Série (CRI Sênior) e R$ 2.613.706,06 da 9ª Série (CRI 
SUBORDINADO). Após a liquidação, não ocorreram outros eventos previstos 
no Termo de Securitização. V. Informações Adicionais: Em concordância 
com as disposições normativas vigentes, cumpre esclarecer que o Auditor In-
dependente ou Partes Relacionadas com o Auditor Independente da Compa-
nhia (Russell Bedford Brasil) não prestam qualquer tipo de serviço que não 
seja de auditoria externa. Bruno Patricio Braga do Rio - Diretor Presidente; 
Samuel Albino da Silva - Diretor de Rel. com Investidores.

 Reservas de lucros _________________________________
    Nota Capital Social Reserva Legal Retenção de Lucros Prejuízos Acumulados Total    _____ ____________ ____________ _________________ ___________________ _____
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  1.358 213 141 - 1.712
Ajuste da reserva de lucro de exercícios anteriores  - - 459 - 459
Prejuízo do exercício  - - - (77) (77)
Compensação de prejuízo com dividendos mínimos obrigatórios 9.d - - - 53 53
Compensação de prejuízo com reserva de lucro  - - (24) 24 -     ____________ ____________ _________________ ___________________ _____
Saldos em 31 de Dezembro de 2020  1.358 213 576 - 2.147
Lucro do exercício  - - - 667 667
Constituição da reserva legal  - 33 - (33) -
Constituição dos dividendos mínimos obrigatórios  - - - (158) (158)
Constituição da reserva de lucros  - - 476 (476) -     ____________ ____________ _________________ ___________________ _____
Saldos em 31 de Dezembro de 2021  1.358 246 1.052 - 2.656     ____________ ____________ _________________ ___________________ _____     ____________ ____________ _________________ ___________________ _____

Notas explicativas da Diretoria às demonstrações fi nanceiras 
em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)

1. Contexto operacionalA Reit Securitizadora S.A.(“Companhia”), constituí-
da em 19/01/2011 tem como objeto social a securitização de créditos. 
Sua sede está localizada na Rua Visconde de Pirajá, 152 Sala 301, Ipanema, 
Rio de Janeiro/RJ, e a companhia está registrada na Junta Comercial do Es-
tado do Rio de Janeiro “JUCERJA” sob o Nire nº 33.3.0030367-7. 
A alteração de endereço da sede do Estado de São Paulo para o Rio de Ja-
neiro foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
30/04/2012. A alteração da denominação social da companhia para Reit Secu-
ritizadora S.A. e a mudança no endereço da Sede, foi aprovada em Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada em 10/12/2021. A Companhia solicitou 
seu registro junto à CVM - Comissão de Valores Mobiliários, como emissor de 
valores mobiliários na categoria “B”, em conformidade com as disposições da 
Instrução CVM 480/2009, concedido em 10/05/2012, por meio do OFÍCIO/
CVM/SEP/RIC/Nº 012/2012. O aumento do Capital Social de R$1.000,00 para 
R$1.358.000,00 da Companhia foi deliberado em Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 30/04/2015. Até 31/12/2021, a Companhia mantém as seguintes 
emissões de CRI e CRA em vigor: 10ª Séries da 2ª Emissão: securitização de 
créditos oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”), adquiridas do ce-

dente Maluí Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“MALUÍ” ou 
“Cedente”), sendo a GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títu-
los e Valores Mobiliários Ltda., o agente fi duciário da operação. 11ª e 12ª 
Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de Cédulas de Cré-
dito Imobiliário (“CCI”), adquiridas dos cedentes SKY Empreendimentos Imo-
biliários Sul de Minas Ltda (“Cedente” 1 ou “Cedentes”), SKY Construções 
Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda (“Cedente 2” ou “Ceden-
tes”) e SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera 
Alterosa Ltda. (“Cedente 3” ou “Cedentes”), sendo a Pentágono S.A. Distribui-
dora de Títulos e Valores Mobiliários o agente fi duciário da operação. 16ª e 
17ª Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de Cédulas de 
Crédito Bancário (“CCB”) adquiridas do cedente Família Paulista Companhia 
Hipotecária (“Cedente CCB”) e Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”), adquiri-
das do cedente SPE Marica 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda (“SPE Ma-
rica” ou “Cedente Vendas”), sendo a GDC Partners Serviços Fiduciários Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda o agente fi duciário da opera-
ção. 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de 
Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”) adquiridas do cedente Socicam Admi-
nistração, Projetos e Representações Ltda. (“Socicam” ou “Cedente”), sendo 
a Planner Corretora de Valores S.A o novo agente fi duciário da operação, con-
forme AGT do dia 17/11/2020. 20ª Série da 2ª Emissão: securitização de crédi-
tos oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”) adquiridas do cedente 
SPE CONCESSIONÁRIA VOE XAP S.A., (“SPE Voe Xap” ou “Socicam VI”, ou 
“Cedente”), sendo a GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda o agente fi duciário da operação, conforme Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários, do dia 17/03/2021. Série única da 
2ª Emissão: securitização de direitos creditórios do agronegócio oriundos de 
Cédulas de Crédito à Exportação (“CCE”) adquiridas do cedente Banco Pau-
lista S/A (“Cedente”), emitidas pela Coopavel Cooperativa Agroindustrial
(“Devedora”) sendo a Planner Corretora de Valores S.A o novo agente fi duci-

ário da operação, conforme AGT do dia 25/11/2020. Série única da 3ª Emis-
são: securitização de direitos creditórios do agronegócio oriundos de Cédulas 
de Crédito à Exportação (“CCE”), adquiridas do cedente BANCO PAULISTA 
S/A (“Cedente”), emitidas pela Primato Cooperativa Agroindustrial (“Deve-
dora”) sendo a H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 
o agente fi duciário da operação. Série única da 4ª Emissão: securitização de 
direitos creditórios do agronegócio oriundos de Cédulas de Crédito à Exporta-
ção (“CCE”), adquiridas do cedente Banco Paulista S/A (“Cedente”), emitidas 
pela Moinho Iguaçu Agroindustrial S.A. (“Devedora”), sendo a H. Commcor 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. o agente fi duciário da ope-
ração. 21ª Série da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de Cédulas 
de Crédito Imobiliário (“CCI”) adquiridas do cedente Família Paulista Compa-
nhia Hipotecária, (“Família Paulista” ou “Cedente”), sendo a Planner Corre-
tora de Valores S.A. o agente fi duciário da operação, conforme Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários, do dia 26/05/2021. 1ª Série da 5ª Emis-
são (CRA 1) e 2ª Série da 5ª Emissão (CRA 2): securitização de direitos cre-
ditórios do agronegócio oriundos de Certifi cado de Direitos Creditórios do 
Agronegócio (“CDCA”), emitidas pela Maré Cubatão Comércio de Fertilizan-
tes Eireli (“Devedora”) sendo a H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. o agente fi duciário da operação, conforme Termo de Securi-
tização de Direitos Creditórios do Agronegócio, do dia 01/06/2021. 22ª Série 
da 2ª Emissão CRI: Securitização de créditos oriundos de Cédulas de Crédito 
Imobiliário (“CCI”), adquiridas do cedente Socicam Administração, Projetos 
E Representações Ltda. (“Socicam” ou “Cedente”), sendo a PLANNER COR-
RETORA DE VALORES S.A. o agente fi duciário da operação, conforme Ter-
mo de Securitização de Créditos de Recebíveis Imobiliários, do dia 26/07/2021. 
Série Única da 6ª Emissão: securitização de créditos dos Direitos Creditórios 
do Agronegócio decorrente da CPR-Financeira, emitida pela Agrícola Formo-
sa Ltda. (“Devedora”) sendo a H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. o agente fi duciário da operação, conforme Termo de Securi-
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Notas explicativas da Diretoria às demonstrações fi nanceiras em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)
soluções fi nanceiras imobiliárias

REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 13.349.677/0001-81

Aos Acionistas da Reit Securitizadora S.A. Rio de Janeiro - RJ - Opinião: 
Examinamos as demonstrações contábeis da Reit Securitizadora S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações con-
tábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Companhia em 31/12/2021, 
o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício 
fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. So-
mos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas 
normas profi ssionais 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 sufi ciente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profi s-
sional, foram os mais signifi cativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstra-
ções contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separa-
da sobre esses assuntos. Existência, precisão e valorização dos recebí-
veis que servem de lastro para os Certifi cados de Recebíveis Imobiliá-
rios (“CRIs”) e Certifi cados de Recebíveis do Agronegócios (“CRAs”): 
A Companhia é requerida a manter controle individual e independente de cada 
um dos patrimônios separados, por emissão de certifi cados de recebíveis em 
que foram instituídos o regime fi duciário, conforme estabelecido na legislação 
e dispositivos que regulam as demonstrações contábeis fi duciárias. A Compa-
nhia é responsável ainda por gerenciar o recebimento desses ativos, bem 
como o pagamento dos CRIs e CRAs em conexão às suas obrigações com o 
agente fi duciário, legitimado a praticar todos os atos necessários à proteção 
dos direitos dos investidores. Devido à relevância dos montantes envolvidos e 
à necessidade de controles adequados para o gerenciamento do registro, atu-
alização e baixa da carteira de recebíveis imobiliários, bem como os 
CRIs associados, considerando esse assunto signifi cativo para nossa audito-
ria. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Análise e re-
cálculo da posição em 31/12/2021 dos contratos de Certifi cados de Recebí-
veis Imobiliários (CRIs) e Certifi cados de Recebíveis do Agronegócios (CRAs) 
emitidos durante o exercício em questão; • Confi rmação por meio de circulari-
zação dos saldos bancários junto às instituições fi nanceiras; • Confi rmação 
dos preços unitários dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Cer-
tifi cados de Recebíveis do Agronegócios (CRAs) através de confi rmação por 
meio de circularização junto aos agentes fi duciários ou da consulta ao site 
deles; • Comparação e recálculo dos patrimônios separados com base nos 
preços unitários informados pelos agentes fi duciários nas confi rmações rece-
bidas ou confi rmados através de consulta ao site com os registros contábeis 
individualizados dos patrimônios separados; • Confi rmação da liquidação fi -
nanceira de operações de pagamento de subscrição de Certifi cados de Rece-
bíveis Imobiliários (CRIs) e Certifi cados de Recebíveis do Agronegócios 
(CRAs) emitidos e de juros, amortização e amortização extraordinária ocorri-
dos durante o exercício, através dos extratos bancários; • Comparação dos 

Bruno Patrício Braga do Rio - Diretor Presidente
Samuel Albino da Silva - Diretora de Rel. com Investidores

Ronaldo Borges Andrade - CRC/RJ 05.1927/O-8

tização de Direitos Creditórios do Agronegócio, do dia 06/08/2021. 26ª Série 
da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de Cédulas de Crédito Imo-
biliário (“CCI”) adquiridas do cedente Família Paulista Companhia Hipotecá-
ria, (“Família Paulista” ou “Cedente”), sendo a Planner Corretora de Valores 
S.A. o agente fi duciário da operação, conforme Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários, do dia 26/11/2021. 24ª e 25ª Séries da 2ª Emissão: se-
curitização de créditos oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”) ad-
quiridas do cedente Porto Ponta do Félix S.A., sendo a GDC Partners Ser-
viços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. o 
agente fi duciário da operação, conforme Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários, datado em 12/11/2021. 1ª e 2ª Séries da 7ª Emissão: securitiza-
ção de direitos creditórios do agronegócio, oriundos de Certifi cados de Rece-
bíveis do Agronegócio, emitidas pela Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. - em 
recuperação judicial (“Devedora”) sendo a Simplifi c Pavarini Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. o agente fi duciário da operação, conforme 
Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio, do dia 
28/12/2021. 23ª Série da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de 
Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”) adquiridas do cedente Socicam Admi-
nistração, Projetos e Representações Ltda., sendo a Planner Corretora de 
Valores S.A. o agente fi duciário da operação, conforme Termo de Securitiza-
ção de Créditos Imobiliários, do dia 03/11/2021. 2. Base de preparação das 
demonstrações fi nanceiras: 2.1. Declaração de conformidade: As de-
monstrações fi nanceiras da Companhia foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da Co-
missão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, interpretações e 
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). A emissão das demonstrações fi nanceiras foi autorizada pela diretoria 
em 02/03/2022. 2.2. Base da mensuração: As demonstrações fi nanceiras 
foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exce-
ção do seguinte item material reconhecido nos balanços patrimoniais: Instru-
mentos fi nanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações fi -
nanceiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Compa-
nhia. Todas as informações fi nanceiras apresentadas em milhares de Real 
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de 
outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das de-
monstrações fi nanceiras de acordo com as normas do CPC exige que a Admi-
nistração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. A Compa-
nhia revisa suas estimativas e premissas de forma contínua. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que são 
revisadas. 2.5. Atendimento à instrução CVM 414/04: A instrução CVM nº 
414/04 exige a divulgação das informações relativas aos resgates dos créditos 
vinculados à emissão de CRI, além das informações anuais independentes, 
por emissão de CRI sob regime fi duciário, previstas no art. 12 da Lei 9.514/97. 
Em atendimento a esta instrução vigente, divulgamos tais informações na 
Nota Explicativa nº5. 2.6. Informações Complementares acerca da Emis-
são de CRI/CRA: Com a publicação da Instrução CVM 600 datada de 
01/08/2018 que, dentre outras disposições, regulamenta e padroniza a divul-
gação das demonstrações contábeis fi duciárias, sendo instituídas novas ins-
truções envolvendo Certifi cados de Recebíveis Imobiliários e Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio e alterados determinados dispositivos contidos 
em outras instruções normativas publicadas pela CVM, destacamos o art. 34 
dessa ICVM que acrescentou à instrução CVM n° 480, o art. 25-A que, por sua 
vez, passou a requerer, em se tratando de companhia securitizadora, a apre-
sentação das demonstrações de cada patrimônio de forma individualizada e 
auditadas, devendo ser entregues a CVM relativas a cada patrimônio separa-
do como entidade que reporta informação para fi ns de elaboração de demons-
trações fi nanceiras individuais, desde que a companhia securitizadora não 
tenha que consolidá-lo em suas demonstrações, conforme as regras contá-
beis aplicáveis às sociedades anônimas. 3. Resumo das principais práticas 
contábeis: As práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de ma-
neira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações 
fi nanceiras, exceto pelas reclassifi cações/ajustes feitos nos saldos correspon-
dentes para estarem em conformidade com a apresentação do exercício cor-
rente. 3.1. Moeda estrangeira: No atual contexto operacional, a Companhia 
não tem transações referenciadas em moeda estrangeira. 3.2. Instrumentos 
fi nanceiros: Os instrumentos fi nanceiros somente são reconhecidos a partir 
da data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos 
mesmos. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor jus-
to acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua 
aquisição ou emissão, quando aplicável. Sua mensuração subsequente ocor-
re a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas e caracte-
rísticas de cada tipo de ativos e passivos fi nanceiros. Ativos fi nanceiros não-
-derivativos: Os ativos fi nanceiros são classifi cados nas categorias de valor 
justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A Companhia deter-
mina a classifi cação dos seus ativos fi nanceiros no momento do seu reconhe-
cimento inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do ins-
trumento. Os ativos fi nanceiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, 
acrescidos, no caso de investimentos não designados a valor justo por meio 
do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à 
aquisição do ativo fi nanceiro. Os ativos fi nanceiros da Companhia incluem 
caixa e equivalentes de caixa, conta corrente com patrimônio fi duciário, certi-
fi cados de recebíveis imobiliários e outros valores a receber. Passivos fi nan-
ceiros e não-derivativos: Passivos fi nanceiros são classifi cados como passi-
vos fi nanceiros a valor justo por meio do resultado e passivos fi nanceiros a 
custo amortizado. A Companhia determina a classifi cação dos seus passivos 
fi nanceiros no momento do seu reconhecimento inicial. Os passivos fi nancei-
ros são representados pelos fornecedores, impostos e contribuições, salários 
e encargos, direitos creditórios a pagar e outras contas a pagar. 3.3. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são recursos bancá-
rios, em espécie ou aplicações fi nanceiras de curto prazo, de alta liquidez que 
são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitas a um insignifi cante risco de mudança de valor. A aplicação é conside-
rada de curto prazo quando possui vencimento de três meses ou menos, a 
contar da data da aquisição. 3.4. Certifi cados de recebíveis imobiliários: 

São representados por certifi cados de recebíveis imobiliários emitidos a partir 
de direitos creditórios adquiridos de operação de cessão créditos imobiliários 
com a coobrigação do cedente. São registrados pelo seu valor de aquisição e 
emitidos por seu valor de captação, acrescidos dos rendimentos e/ou encar-
gos auferidos até a data de encerramento do balanço, os quais não são incor-
porados ao resultado e ao patrimônio da Companhia, por se constituírem em 
patrimônio em separado nos termos da Lei 9.514/97, e controlados individual-
mente por projeto. Caso haja créditos com liquidação duvidosa, tais créditos 
podem ser devolvidos às empresas de quem a Companhia os comprou ou 
pode haver a troca dos mesmos por outros, de acordo com as condições de 
coobrigação dos contratos de compra de recebíveis, não sendo aplicável, por-
tanto, a provisão para créditos de liquidação duvidosa. 3.5. Capital social: 
Ações ordinárias são classifi cadas como patrimônio líquido. Custos adicionais 
diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhe-
cidos como dedução do patrimônio líquido, líquidos de quaisquer efeitos tribu-
tários. Os dividendos mínimos obrigatórios conforme defi nido em estatuto são 
reconhecidos como passivo circulante. 3.6. Outros ativos e passivos circu-
lantes e não circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados 
em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Compa-
nhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liqui-
dá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas em 
função de evento passado, quando a Companhia tem uma obrigação legal ou 
construtiva presente que possa ser estimada de maneira confi ável, e é prová-
vel que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação, tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.7. Apuração do re-
sultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regi-
me contábil da competência do exercício. As receitas, despesas e custos in-
cluem os rendimentos, os encargos e as variações monetárias que foram 
calculados com base em índices ou taxas ofi ciais e que incidem sobre os ati-
vos e passivos circulantes e não circulantes. Quando aplicável, incluem os 
ajustes de valor de mercado e/ou de realização. O ágio e o deságio apurados 
na compra dos recebíveis são apropriados ao resultado do exercício da ope-
ração de acordo com o fl uxo de recebimento dos recebíveis. 3.8. Imposto de 
renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda, quando apli-
cável, é constituída com base no lucro real (tributável) à alíquota de 15%, 
acrescida do adicional de 10% e a provisão para contribuição social à alíquota 
de 9%, conforme legislação em vigor. 3.9. Normas e interpretações novas e 
revisadas: As normas e interpretações novas, alteradas e emitidas, ou que 
ainda não estejam em vigor até a data de emissão destas demonstrações fi -
nanceiras, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotá-las, se ca-
bível, quando entrarem em vigor. a) Revisadas e vigentes: • CPC 06 (R2) - 
Arrendamentos; • CPC 11 - Contratos de Seguro; • CPC 38 - Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; • CPC 40 (R1) - Instrumentos 
Financeiros: Evidenciação CPC 48 - Instrumentos Financeiros Os CPCs revi-
sados e vigentes estabelecem alterações em decorrência do termo “Reforma 
da Taxa de Juros de Referência - Fase 2”. Para o pleno atendimento às nor-
mas internacionais de contabilidade, a Companhia deve aplicar essas altera-
ções nos períodos anuais com início em, ou após 01/01/2021. Para o caso do 
CPC 06 (R2), especifi camente, a revisão refere-se a Benefícios Relacionados 
à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento 
que vão além de 30/06/2021. b) Revisadas e não vigentes: • CPC 25 - Provi-
sões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; • CPC 27 - Ativo Imobili-
zado; • CPC 37 (R1) - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabili-
dade CPC 48 - Instrumentos Financeiros. Os CPCs revisados estabelecem 
alterações anuais relativas ao ciclo de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado 
- vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimento 
de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. Para o pleno atendimento 
às normas internacionais de contabilidade, a Companhia deve aplicar essas 
alterações nos períodos anuais com início em, ou após 01/01/2022. Não é 
esperado que essas alterações tenham impacto signifi cativo sobre as de-
monstrações fi nanceiras da Companhia. 4. Caixa e equivalentes de caixa:  
31/12/2021 31/12/2020    _________ _________
Bancos 208 14
Aplicação fi nanceira Itaú S/A 2.051 -    _________ _________
    2.259 14    _________ _________    _________ _________
5. Emissão de títulos - CRI e CRA: Quantidade Saldo
Cedente Tipo Disponível p/ Venda Atualizado 2021____________ _______ _________________ ______________
SPE Voe Xap Sênior 5.804 5.897
Maré Cubatão Sênior 23.583 23.583
Castilhos Sênior 30.100 30.100
Talhamar Sênior 10.157 10.157     _________________ ______________
Total  69.644 69.737     _________________ ______________     _________________ ______________
Saldo representa os certifi cados de recebíveis imobiliários emitidos a partir de 
recebíveis imobiliários adquiridos dos cedentes SPE Voe Xap, Maré Cuba-
tão, Talhamar e CRA Castilhos, registrados pelo valor de aquisição e emi-
tidos por seu valor de captação, acrescidos dos rendimentos e/ou encargos. 
6. Outras contas a pagar:  31/12/2021 31/12/2020    _________ _________
Fornecedores 20 4
Empréstimo Itaú - Conta Vinculada  - 680
Adiantamento Patrimônios de Afetação 651 234
Outros 132 146    _________ _________
    803 1.064    _________ _________    _________ _________
7. Direitos Creditórios a pagar: Valor a pagar pela aquisição dos recebí-
veis imobiliários, representados pelas cédulas de crédito imobiliário, objeto do 
lastro dos certifi cados de créditos imobiliários das Operações SPE Voe Xap, 
Maré Cubatão, Castilhos e Talhamar.
     Quantidade Saldo
Cedente Tipo Disponível p/ Venda Atualizado 2021____________ _______ _________________ ______________
SPE Voe Xap Sênior 5.804 5.897
Maré Cubatão Sênior 23.583 23.583
Castilhos Sênior 30.100 30.100
Talhamar Sênior 10.157 10.157     _________________ ______________
Total  69.644 69.737     _________________ ______________     _________________ ______________

8. Partes relacionadas: Em 31/12/2021, os saldos com partes relacionadas 
eram os seguintes:
Ativo  31/12/2021 31/12/2020    _________ _________
Empréstimos Concedidos 2.776 2.125    _________ _________
    2.776 2.125    _________ _________    _________ _________
Passivo  31/12/2021 31/12/2020    _________ _________
Contas a pagar 1.440 3
Dividendos a pagar 158 -    _________ _________
    1.598 3    _________ _________    _________ _________
9. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social está dividido em 
1.358 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, no montante de 
R$ 1, totalmente integralizado. b. Reserva legal: Constituída na forma esta-
belecida na Lei 6.404/76, e no Estatuto Social da Companhia, respeitando o 
percentual mínimo de 5% do lucro do líquido e o percentual máximo 20% do 
Capital Social da Companhia. c. Reserva de lucros: Representa a parcela 
do lucro apurado em 2020, após a constituição da Reserva legal e dividendo 
mínimo obrigatório, sem destinação específi ca, e ainda não distribuída, que 
será submetida à aprovação em Assembleia. d. Dividendos: Aos acionistas é 
garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório correspondente 
a 25% do lucro líquido do exercício, calculado nos termos da Lei das Socieda-
des por Ações. Em 31/12/2020, o saldo de dividendos mínimos obrigatórios de 
exercícios anteriores foi transferido ao patrimônio líquido e usado para com-
pensar o prejuízo do mesmo exercício, devido a defi nição da Companhia pela 
não distribuição. 10. Receita operacional líquida:  31/12/2021 31/12/2020    _________ _________
Receitas de estruturação 8.222 1.941
Pis (53) (13)
Cofi ns (329) (79)
ISS (412) (89)    _________ _________
Receita operacional líquida 7.428 1.760    _________ _________    _________ _________
11. Despesas gerais e administrativas:  31/12/2021 31/12/2020    _________ _________
Aluguel  (103)  (62)
Telefonia e informática  (23)  (55)
Despesas de viagem  (62)  (50)
Taxas administrativas  (92)  (69)
Outras despesas  (168)  (8)    _________ _________
     (448)  (244)    _________ _________    _________ _________
12. Serviços prestados por terceiros:  31/12/2021 31/12/2020    _________ _________
Publicações  (67)  (51)
Assessorias e Consultorias (a) (1.627)  (357)
Cursos e treinamentos  (2)  (5)
Seguros  (4)  (8)
Informática  (53)  (25)
Despesas comerciais (b)  (3.140) -
Outros serviços  (826)  (678)    _________ _________
     (5.719)  (1.124)    _________ _________    _________ _________
(a) Em 2021, foi provisionado o valor de R$ 1.438, referente sucumbência 
com perda de processo cível. (b) Valor referente ao pagamento de comissões 
em 2021. 13. Instrumentos fi nanceiros e gerenciamento de risco: Os va-
lores de realização estimados de ativos e passivos fi nanceiros da Companhia 
foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e me-
todologias apropriadas de avaliações. A administração desses instrumentos é 
efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade 
e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanen-
te das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não 
efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros 
ativos de risco. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, 
em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os principais instrumentos 
fi nanceiros usualmente utilizados pela Companhia são bancos e operações 
compromissadas, em condições normais de mercado, reconhecidos pelos 
critérios descritos na Nota Explicativa nº 4. Risco de crédito: Decorre da 
possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência 
de suas contrapartes ou de instituições fi nanceiras depositárias de recursos 
ou de investimentos fi nanceiros. Em 31/12/2021 e 31/12/2020, os principais 
saldos expostos a riscos de créditos são caixa e equivalentes de caixa, emis-
são de títulos e outros valores a receber, conforme demonstrado no balanço 
patrimonial. A Companhia monitora permanentemente os níveis de endivida-
mento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de exigências 
previstas em contratos de CRI. 14. Contingências: A Companhia, com base 
na avaliação de seus assessores legais, não tem conhecimento de ações 
judiciais classifi cadas como perda provável, sejam de natureza trabalhista, 
tributária ou cível, que devessem estar registrados nas demonstrações fi nan-
ceiras de 31/12/2021 e de 31/12/2020. A contingência com prognóstico de per-
da possível está classifi cada como ação cível, cujo valor atualizado está em 
R$ 52.520,15 (cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e quinze centa-
vos). Adicionalmente, a Companhia foi citada como devedora solidária em pro-
cesso trabalhista de outra Empresa do Grupo, no valor de R$ 64.027,14, com 
classifi cação de perda possível. 15. Informações complementares - Pande-
mia do novo Coronavírus: A administração da Companhia, visando prestar 
as informações necessárias aos seus parceiros, investidores e acionistas, en-
tende que, no momento, a crise ocasionada pela Pandemia da COVID19, não 
tem impacto relevante nos negócios da Companhia ou na geração de receitas 
recorrentes. Contudo, passado o período de quarentena social, a empresa 
retomou suas atividades presenciais e adotou todas as medidas necessárias 
de prevenção, conforme determinado pelos Órgãos Governamentais, como 
forma de preservar a saúde de seus colaboradores, evitando assim, qualquer 
risco para sua equipe. A Companhia orientou, também, seus fornecedores a 
adotarem as medidas indicadas pelos Órgãos Governamentais. Caso a situa-
ção mude, a Companhia irá reavaliar e informar pelos meios adequados, caso 
sejam necessárias ações ou providências para mitigar os impactos da crise 
em nossos negócios. 16. Relação com auditores: A empresa de auditoria 
independente por nós contratada, não realizou nenhum outro serviço durante 
o trimestre fi ndo em 31/12/2021, além da auditoria externa. 16. Eventos sub-
sequentes: No exercício de 31/12/2021 até a data da emissão deste relatório, 
não foi identifi cado nenhum fato a ser considerado como evento subsequente.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis dados contratuais de taxa de juros, índice de atualização e prazos de recebi-
mento/pagamento com as informações utilizadas nas memórias de cálculo do 
contas a receber e a pagar, respectivamente. Com base na abordagem de 
nossa auditoria e nos procedimentos efetuados, entendemos que os critérios 
e premissas adotados pela Companhia para reconhecimento dos CRIs e 
CRAs foram adequados no contexto das demonstrações contábeis tomadas 
em conjunto. Outros assuntos - Demonstração do Valor Adicionado: 
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício fi ndo em 
31/12/2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Compa-
nhia, e apresentada como informação suplementar para fi ns de IFRS, foi sub-
metida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria 
das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opi-
nião, avaliamos se essa demonstração foi conciliada com as demonstrações 
contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conte-
údo estão de acordo com os critérios defi nidos na NBC TG 09 - Demonstração 
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adiciona-
do foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo 
os critérios defi nidos nessa Norma e são consistentes em relação às demons-
trações contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompa-
nham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administra-
ção da companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
remos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em co-
nexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade 
é a de ler o Relatório da Administração, quando ele nos for disponibilizado, e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, quando lermos o Relatório da Administração, nós concluirmos que há dis-
torção relevante nesse relatório, temos que comunicar a questão aos respon-
sáveis pela governança. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis: A administração é a responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessário para permitir a elaboração de de-
monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é a 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 elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ce-
ticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opi-
nião. 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, falsifi cação, omissão ou representações 
falsas intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
efi cácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade opera-
cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Compa-
nhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; 
• Obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente referente às infor-
mações fi nanceiras das entidades ou atividades de negócio para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemen-
te, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as even-
tuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos du-
rante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela gover-
nança 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, consideravel-
mente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas sal-
vaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsá-
veis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como 
mais signifi cativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve 
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefí-
cios da comunicação para o interesse público. São Paulo, 28/03/2022.
 Russell Bedford GM - Auditores Independentes S/S
 2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SP
 Roger Maciel de Oliveira - Contador
 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP  Sócio Responsável Técnico

Assine o jornal

Moni tor  Mercant i l
(21) 3849-6444
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Três perguntas: Open Finance – o que é, benefícios e segurança
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Thiago Saldanha, 
CTO da Sinqia 

(SQIA3), sobre o Open Fi-
nance, lançado oficialmente 
pelo Banco Central e pelo 
CMN no último dia 24 de 
março.

O que é o Open Finan-
ce e o que ele possibilita-
rá?

O Open Banking nas-
ceu fora do Brasil. Seus 
primeiros passos foram 
dados com o desenvolvi-
mento do sistema integrado 
de pagamentos da União 
Europeia. Com isso, teve 
início uma série de iniciati-
vas de abertura dos bancos 
europeus para que eles pu-
dessem competir de forma 
justa dentro do bloco. Em 
paralelo, surgiram Open 
Bankings na Ásia, nos Es-
tados Unidos, no Canadá e 
na Austrália. Todos eles re-
gulados ou autorregulados 
pelo mercado.

Quando o Brasil come-
çou a acompanhar o Open 
Banking, ele viu a possibili-
dade de melhorar bastante 
o sistema financeiro através 
da promoção da competição 
entre as instituições, da pa-
dronização da comunicação 
e da segurança, da inovação 
e da utilização de crédito. Só 
que o Brasil percebeu que o 
seu Open Banking pode-
ria ser muito maior. Havia 
a oportunidade de integrar 
várias instituições, entida-
des e autarquias, indo além 
dos bancos, transferências, 
pagamentos e controle de 
saldos. Com o Open Finan-

ce, nós estamos expandindo 
para áreas que não são fa-
ladas lá fora, como inves-
timentos e câmbio. Além 
disso, nós expandimos para 
previdência e seguros, onde 
entra o Open Insurance.

O Open Finance é a evo-
lução do Open Banking. Ele 
junta todas as iniciativas de 
padronização de comunica-
ção e troca segura de infor-
mações entre as entidades, 
promovendo a competição 
entre elas. Com isso, um 
pequeno banco pode com-
petir com um grande banco, 
tendo acesso às informa-
ções dos usuários, poden-
do personalizar uma oferta 
e fazendo com que ele vire 
um dos seus clientes. O ca-
minho da competição é o 
mesmo, não importando o 
tamanho do banco.

Só que para chegar nes-
se nível de valor agregado 
para o mercado, nós preci-
samos construir a rodovia, 
neste caso o Open Finance. 
Com ela, novos produtos 
serão lançados no mercado, 
gerando maior competição, 
maior entrada de pesso-
as no mercado financeiro 
e maior oportunidade de 
oferta de crédito.

Diferente do Pix, que 
é um produto transacio-
nal, que uma vez criado já 
se começa a utilizar no dia 
seguinte, no Open Finance 
você cria a rodovia, a padro-
nização de comunicação, 
para que então os bancos 
criem as oportunidades de 
troca de informação e gera-
ção de valor para o cliente 
final.

Quando as pessoas de-

verão começar a sentir os 
benefícios do Open Fi-
nance?

O processo de inovação 
é contínuo e evolutivo. A 
padronização de troca de 
informações do mercado 
financeiro é um assunto 
muito técnico e não entrega 
valor para um usuário, que 
quer fazer pagamentos, in-
vestimentos e comprar uma 
moeda estrangeira com a 
menor taxa. O cliente de 
um banco não está olhando 
para a tecnologia, o padrão 
usado, a linguagem ou a nu-
vem. Nada disso importa.

O Open Finance garan-
te que, havendo uma co-
municação entre bancos, 
o cliente estará seguro e 
padronizado, e que o do-
no da informação deixa de 
ser o banco e passa a ser o 
cliente. Por exemplo, se eu 
sou um bom pagador, não 
fico no negativo, não tenho 
dívida de cartão de crédito 
e tenho um bom giro de 
caixa, o meu histórico para 
um banco tem muito valor. 
Eu posso pegar as minhas 
informações e pedir uma 
oferta personalizada de cré-
dito para um banco. Assim, 
o cliente passa a ter a visão 
de que o Open Finance lhe 
dá valor porque ele é o do-
no do seu dado.

A questão é que ele ain-
da não consegue usar isso 
porque o Open Finance é 
a construção de uma pos-
sibilidade de inovação. A 
informação somente será 
utilizada se o banco que faz 
parte do Open Finance en-
tregar uma ferramenta que 
permita a entrega de uma 
oferta personalizada caso 

uma pessoa lhe dê as suas 
informações.

Os bancos precisam 
criar os produtos em ci-
ma do Open Finance. Is-
so ainda não é percebido 
porque as iniciativas ainda 
são pequenas, mas nós já 
temos instituições crian-
do produtos. O Itaú tem o 
íon, o BTG Pactual tem o 
Kinvo, a XP tem a Fliper, 
e o Bradesco tem o Open 
Finance. A primeira via é 
o agregador de contas, que 
junta todos os investimen-
tos num só lugar. Através 
desse produto, um banco 
tem a oportunidade de ven-
der um investimento, ge-
rando lucro para ele. Para 
o cliente, o valor entregue é 
que ele não precisa acessar 
vários bancos para fazer a 
gestão dos seus investimen-
tos. Ele faz isso num lugar 
só, podendo comparar e 
comprar produtos.

Esse produto já pode ser 
utilizado hoje, mas isso não 
é o principal. Esse é só o 
primeiro ponto da inova-
ção. As próximas inovações 
estarão relacionadas ao cré-
dito, como a oferta de pro-
dutos personalizados em 
conformidade com o histó-
rico do cliente. Os bancos 
ainda estão desenvolvendo 
esse tipo de produto porque 
o Open Finance ainda não 
acabou, já que ele possui 
fases de desenvolvimento. 
A cada fase concluída, os 
bancos têm a oportunidade 
de criar novos produtos que 
gerem valor para os clientes.

Acredito que no final de 
2022 nós já comecemos a 
ver um forte valor sendo 
agregado para o cliente fi-

nal. Não um valor marginal, 
mas um valor que se perce-
ba. Em 2023, nós teremos 
um impacto muito maior. 
Nós veremos novos produ-
tos e uma troca frequente 
de clientes entre institui-
ções.

A troca de informações 
através do Open Finance 
será segura?

O Banco Central se pre-
ocupou muito em criar um 
padrão de segurança de tro-
ca de informação. Vou fazer 
uma contextualização. Na 
Sinqia, nós habilitamos um 
banco a trocar informações. 
Um banco tem um sistema 
de contas-correntes e nós 
entregamos um módulo 
que habilita esse sistema 
para enviar informações pa-
ra outro banco, atendendo 
toda a parte de padroniza-
ção do Banco Central e de 
segurança das camadas de 
comunicação com outras 
instituições.

Eu fiz essa contextualiza-
ção porque é um trabalho 
árduo fazer tudo o que o 
Banco Central tem pedido 
para o mercado financeiro. 
Não se trata de uma padro-
nização simples. Ela fala 
sobre o tempo de resposta 
de uma requisição, o nível 
de camada de segurança pa-
ra o envio de um pacote de 
informação e os níveis de 
autenticação a serem feitos 
por uma entidade para te-
rem acesso a uma informa-
ção.

Todo o desenho cria-
do pelo Banco Central e 
pela comunidade que aju-
dou no projeto está sendo 
pensado na segurança e na 

LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
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 “As demonstrações financeiras completas estão disponíveis na sede social da Companhia.”

A DIRETORIA
MARIA BEATRIZ AGUIAR AMARAL - CONTADORA - CRC/RJ 099.883/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

Ativo 2021 2020
Circulante
 Caixa e equivalente de caixa 301.289 91.904
 Contas a receber de clientes 80.649 74.006
 Contas a receber - Partes relacionadas 1.880 5.257
 Estoques 198.974 134.921
 Impostos a recuperar 90.836 46.605
 Adiantamentos à fornecedores 1.142 15.152
 Outras contas a receber 50.015 36.694
Total ativo circulante 724.785 404.539
Não circulante
 Depósitos judiciais 119.948 122.176
 Impostos a recuperar 135.282 131.916
 Impostos diferidos 854.771 -
 Estoques 5.977 36.957
 Outras contas a receber 19.931 23.160

1.135.909 314.209
 Imobilizado 3.208.572 2.254.433
 Intangível 6.671 9.621
 Direito de uso - Arrendamentos 32.652 41.423
Total do ativo não circulante 4.383.804 2.619.686
Total do ativo 5.108.589 3.024.225

Passivo 2021 2020
Circulante
 Fornecedores 451.333 287.279
 Contas a pagar 27.806 15.652
 Contas a pagar - Partes relacionadas 618 20.822
 Passivo de arrendamentos 25.687 22.840
 Impostos a recolher 36.338 33.724
 Obrigações sociais e trabalhistas 84.938 73.057
 Adiantamento de clientes 1.433 2.948
 Outras contas a pagar 55.887 49.073
Total passivo circulante 684.040 505.395
Não circulante
 Contas a pagar 116.306 178.643
 Passivo de arrendamentos 6.160 17.583
 Provisão para contingências 474.148 491.842
 Impostos a recolher 24.266 31.760
 Impostos diferidos - 737
 Outras provisões 46.535 100.508
Total do passivo não circulante 667.415 821.073
Patrimônio líquido
 Capital social 5.770.235 5.770.235
 Reserva de capital 887.990 887.990
	 Reserva	de	incentivos	fiscais 85.668 71.450
 Ajuste de avaliação patrimonial 1.332 1.492
 Prejuízos acumulados (2.988.091) (5.033.410)
Total patrimônio líquido 3.757.134 1.697.757
Total do passivo e patrimônio líquido 5.108.589 3.024.225

2021 2020
Receita operacional líquida 2.145.292 1.463.099
Custos dos produtos vendidos (1.854.262) (1.477.941)
Lucro/(Prejuízo) bruto 291.030 (14.842)
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (128.153) (120.551)
 Com vendas (57.197) (54.985)
 Outras receitas (Despesas), líquidas 46.543 52.909
 Reversão (Provisão) de Impairment 992.929 (100.239)
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro 
 e tributos 1.145.152 (239.708)
	 Receitas	financeiras 118.739 44.726
	 Despesas	financeiras (79.130) (103.103)
Resultado financeiro, líquido 39.609 (58.377)
Lucro /(Prejuízo) antes do imposto de renda e 
 contribuição social 1.184.761 (298.085)
Imposto de renda e contribuição social corrente 22.461 (5.524)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 855.509 154
Lucro/(Prejuízo) do exercício 2.062.731 (303.455)
Lucro/(Prejuízo) por ação 11,78 (1,10)

2021 2020
Lucro/(Prejuízo) do período 2.062.731 (303.455)
 Mudança no valor justo - Hedge (160) (1.222)
 (Perdas)/ganhos atuariais (3.194) 3.754
Resultados abrangentes do exercício 2.059.377 (300.923)

 
Capital 
social

Reserva  
de capital

Reserva de 
incentivos 

fiscais

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial

Ganhos 
(perdas) 
atuariais

Lucros 
a destinar

Prejuízos 
acumulados

Total do 
patrimônio 

líquido
Em 01 de janeiro de 2020 5.770.235 887.990 63.643 2.714 - - (4.725.902) 1.998.680
 Outros resultados abrangentes (ganhos atuariais,
	 	 líquidos	dos	efeitos	fiscais) - - - - 3.754 - - 3.754
	 Reserva	de	incentivos	fiscais - - 7.807 - - - (7.807) -
 Destinação do resultado abrangente do exercício - - - - (3.754) - 3.754 -
 Ganhos e perdas de hedging (i) - - - (1.222) - - - (1.222)
 Resultado do exercício - - - - - - (303.455) (303.455)
Em 31 de dezembro de 2020 5.770.235 887.990 71.450 1.492 - - (5.033.410) 1.697.757
 Outros resultados abrangentes (ganhos atuariais,
	 	 líquidos	dos	efeitos	fiscais) - - - - (3.194) - - (3.194)
	 Reserva	de	incentivos	fiscais - - 14.218 - - - (14.218) -
 Destinação do resultado abrangente do exercício - - - - 3.194 - (3.194) -
 Ganhos e perdas de hedging (i) - - - (160) - - - (160)
 Lucro a destinar - - - - - (103.137) 103.137 103.137
 Resultado do exercício - - - - - - 1.959.594 1.959.594
Em 31 de dezembro de 2021 5.770.235 887.990 85.668 1.332 - (103.137) (2.988.091) 3.757.134
(i)	Em	31	de	dezembro	de	2021,	a	Companhia	possuía	instrumentos	financeiros	de	derivativos	(hedge),	visando	mitigar	impactos	cambiais	em	suas	importações.

2021 2020
Fluxo de caixa - atividades operacionais
Resultado líquido antes dos impostos sobre a renda 2.062.731 (303.455)
Ajustes por:
 Depreciação e amortização 189.902 192.156
 Depreciação - Arrendamentos 42.377 35.124
 Constituição (Reversão) de impairment de imobilizado (992.929) 100.239
 Juros, variação cambial e outras atualizações (20.854) 13.279
 Provisão (Reversão) de contingências (17.694) 26.535
 Provisão/Reversão de PECLD 688 (3.271)
 Provisão obsolescência 1.638 (1.316)
 Resultado na baixa de imobilizado e Intangível 10.995 (7.365)
 Desreconhecimento de ativos de direito de uso (3.014) 1.490
	 Reserva	de	incentivos	fiscais 14.218 (7.807)
 Reconhecimento IR diferido (855.509) -
 Outras movimentações, líquidas (13.331) 3.533
 (1.643.513) 352.597
Variações de ativos e passivos:
 Contas a receber (7.331) 31.908
 Contas a receber partes relacionadas 3.377 71
 Estoques (34.711) 50.975
 Impostos a recuperar (47.597) 37.654
 Outras contas a receber (35.396) 133.697
 Adiantamento à fornecedores 14.010 (444)
 Fornecedores 164.054 17.528
 Contas a pagar terceiros (53.855) (9.113)
 Contas a pagar com partes relacionadas (20.204) 12.781
 Demais obrigações e outras contas a pagar 4.215 106.097
Caixa gerado nas atividades operacionais 405.780 430.296
	 Juros	recebidos	sobre	aplicações	financeiras 10.131 1.461
 Pagamento de juros de empréstimos - (6.288)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 415.911 425.469
Fluxo de caixa - atividades de investimento
 Venda de ativo imobilizado e intangível 4.864 8.733
 Baixa parcial de restauração de áreas exploradas 13.102 -
 Aquisição de ativo imobilizado e intangível (177.119) (152.679)
Caixa líquido consumido pelas atividades de 
investimento (159.153) (143.946)
Fluxo de caixa - atividades de financiamento
	 Empréstimos	e	financiamentos	-	Captações - 153.768
 Pagamento de principal de empréstimos - (305.757)
 Pagamento de passivo de arrendamento (47.373) (42.647)
Caixa líquido consumido pelas atividades de 
financiamento (47.373) (194.646)
 Aumento de caixa e equivalentes de caixa 209.385 86.877
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 91.904 5.027
	 No	fim	do	exercício 301.289 91.904
 209.385 86.877

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Apresentamos	aos	senhores	o	balanço	e	as	demonstrações	financeiras	do	exercício	encerrado	em	31	de	dezembro	de	2021.	Queremos	
manifestar	o	nosso	especial	agradecimento	a	todos	os	nossos	funcionários,	clientes,	fornecedores	e	amigos,	pela	eficaz	colaboração	prestada	durante	todo	o	ano.

escalabilidade do negócio. 
Uma vantagem do Brasil é 
que nós aprendemos muito 
com os acertos e erros dos 
países que já haviam inicia-
do esse processo. Hoje, nós 
temos um ambiente seguro 
para troca de informação. 
Agora, se acontecer um va-
zamento específico de um 
banco, não será o Open 
Finance que estará prejudi-
cando a informação, e sim 
uma quebra de segurança 
de uma entidade.

Não há como o Banco 
Central garantir que todas 
as entidades terão todas as 
portas fechadas. O Open 
Finance é seguro, mas as 
entidades em si são um ou-
tro capítulo. Se vazar uma 
informação por conta de 
uma quebra de segurança 
de uma entidade, não se 
pode dizer que foi um va-
zamento de informação 
de dados transacionados 
pelo Open Finance. Uma 
vez que um dado entra na 
entidade, ele é da entidade. 
O Open Finance não vai 
garantir a segurança da enti-
dade. Ele garante a seguran-
ça de troca de informações 
entre entidades.

Divulgação/Sinqia

Thiago Saldanha
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UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 15.228.057/0001-10 UNIPASA

Balanços Patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)
Nota Controladora Consolidado

Ativo 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3c / 4  94.022  90.883  1.110.353  3.214.685 
Contas a receber  70  70  299.188  102 
Estoques  -  -  46.270  - 
Adiantamentos  -  628  239.523  198.654 
Créditos tributários 3d  11.817  11.116  27.786  11.116 
Outros créditos a receber  -  -  17.580  - 

 105.909  102.697 1.740.700 3.424.557 
Não circulante
Propriedade para investimentos 3f / 6 20.559.500 19.819.300 20.559.500 19.819.300 
Investimentos 5 7.639.627 2.304.121  -  - 
Participações societárias  7.639.627  2.304.121  -  - 

Imobilizado 3g / 7  147.114.503 91.339.694  150.273.113 93.351.143 
Intangível 3h / 8 5.016.099  187 8.417.980  187 

 180.329.729  113.463.302  179.250.593  113.170.630 
Total do ativo  180.435.638  113.565.999  180.991.293  116.595.187 

Nota Controladora Consolidado
Passivo 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores 3i / 9  1.840.401  1.116.151  1.975.264  1.803.539 
Tributos e contribuições a recolher 3j  101.748  81.732  178.282  116.685 
Obrigações com pessoal  12.420  582  65.595  3.508 
Provisões a pagar  48.866  4.026  169.798  4.026 
Outras contas a pagar  -  -  170.151  - 

2.003.435 1.202.491 2.559.090 1.927.758 
Não circulante
Provisão para IRPJ e CSLL diferido 3i  127.762  127.762  127.762  127.762 

 127.762  127.762  127.762  127.762 
Patrimônio líquido 10
Capital social  82.199.334  82.199.334  82.199.334  84.632.334 
AFAC  102.269.821  34.304.171  102.269.821  34.304.171 
Prejuízo acumulado (4.267.761) (4.050.696) (4.267.761) (4.052.979)
Resultado do Exercício (1.896.953) (217.063) (1.896.953) (343.859)

 178.304.441  112.235.746  178.304.441  114.539.667 
Total do passivo e do patrimônio líquido  180.435.638  113.565.999  180.991.293  116.595.187 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de Resultados dosExercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)
Nota Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida  -  - 583.718  - 
Prestação de serviços  -  - 605.841  - 
(-) Impostos sobre serviços prestados  -  -  (22.123)  - 

Custo dos serviços prestados  -  - (350.492)  - 
Custos com exames  -  -  (350.492)  - 

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro  -  - 233.226  - 
Receitas (despesas) operacionais  (1.900.793) (216.342)  (2.084.249) (339.943)
Despesas com pessoal (1.358.484)  (589.656) (1.854.348)  (589.656)
Despesas com serviços de terceiros  -  (4.479)  (328.018)  (4.479)
Despesas com localização e funcionamento  -  (20.006)  (562.877)  (20.006)
Despesas com contribuições  -  (26.854)  (30.330)  (26.854)
Despesas patrimoniais (1.281.249)  (168.801) (701)  (42.005)
Despesas com depreciação e amortização  (1.242)  (1.346)  (45.462)  (1.346)
Resultado de ajuste a valor de mercado 740.200 594.800 740.200 594.800 
Outras despesas operacionais (18)  -  (2.713)  (250.397)

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro  (1.900.793) (216.342)  (1.851.023) (339.943)
Resultado Financeiro Líquido 3.840 (721) 12.834 (3.804)
Receitas financeiras  3.840  2.314 42.159  2.782 
Despesas financeiras  -  (3.035)  (29.325)  (6.586)

Lucro (prejuízo) antes da tributação  (1.896.953) (217.063)  (1.838.189) (343.747)
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido  -  -  (58.764) (112)
Participações de não Controladores  -  -  - 126.796 

Resultado líquido do exercício 3a  (1.896.953) (217.063)  (1.896.953) (217.063)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

Capital Social AFAC
Lucros/(Prejuízos) 

Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019  27.456.968  54.742.366  (4.050.696)  78.148.638 
Resultado do exercício:
Prejuízo líquido do exercício  -  -  (217.063)  (217.063)

Movimentação do exercício:
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  34.304.171  -  34.304.171 
Integralização de capital social  54.742.366 (54.742.366)  -  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2020  82.199.334  34.304.171  (4.267.759)  112.235.746 
Resultado do exercício:
Prejuízo líquido do exercício  -  - (1.896.953) (1.896.953)

Movimentação do exercício:
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  67.965.648  -  67.965.648 
Integralização de capital social  -  -  -  - 
Reserva de Lucros  -  -  -  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2021  82.199.334  102.269.819  (6.164.712)  178.304.441 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)
Controladora Consolidado

Atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Resultado líquido  (1.896.953) (217.063)  (3.177.501) (475.020)
Ajustes por:
Depreciação  1.242  1.346  (15.874) 60.964 
Resultado do valor justo a valor de mercado  (740.200)  (594.800)  (740.200)  (594.800)

Saldo ajustado  (2.635.911) (810.517)  (3.933.575)  (1.008.856)
Variação dos ativos e passivos operacionais 
Contas a Receber - -  (299.086)  (198.059)
Créditos tributários  (702)  (347)  (34.250)  (347)
Estoques 627  (627)  (40.870)  (627)
Despesas antecipadas - -  (46.272) - 
Fornecedores 724.250 (1.462.368) 724.250  (774.980)
Obrigações com pessoal 11.836 583 31.177 583 
Tributos e encargos sociais a recolher 20.016  (242.118) 61.597  (204.238)
Provisões a pagar 44.844  1.603  (185.690)  1.603 

Caixa líquido das atividades operacionais 800.871  (1.703.274) 210.856  (1.176.065)
Atividades de investimento
Pagamento de aquisição de ativo imobilizado (60.791.964) (29.484.392) (61.932.257) (31.555.460)
Participações em controladas/coligadas (5.335.506) (2.304.021) (5.335.506) (2.304.021)

Caixa líquido das atividades de investimento (66.127.470) (31.788.413) (67.267.763) (33.859.481)
Atividades de financiamento
Aumento de capital 67.965.649 34.304.170 68.886.150 39.170.170 

Caixa líquido das atividades de financiamento  67.965.649  34.304.170  68.886.150  39.170.170 
Aumento/(Diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixa  3.139  1.966  (2.104.332)  3.125.768 
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 90.883 88.917  3.214.685 88.917 
No fim do exercício 94.022 90.883  1.110.353  3.214.685 

Aumento/(Diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixa  3.139  1.966  (2.104.332)  3.125.768 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em Reais)
1. Contexto operacional: A Unimed Nova Iguaçu Participações S/A (a seguir denominada UNIPASA), constituída 
em 20 de março de 2012, tem por objeto social participar em outras sociedades nacionais e estrangeiras, como 
sócia, acionista ou quotista, e a formação de consórcios, inclusive nas áreas voltadas à exploração de serviços 
médicos de qualquer natureza, categoria ou porte, inclusive hospitalares e de exames e diagnósticos médicos, 
laboratoriais, radiológicos, ultrassonográficos e tomográficos computadorizados, nutrição e vacinação, atendimento 
fisioterápico, centro de reabilitação postural, centros de convivência de idosos, educação e saúde para gestantes, 
administração de hospitais, centros de diagnósticos, laboratoriais e análises clínicas médicas; e a organização de 
seminários e congressos de medicina, bem como a promoção do intercâmbio nacional e internacional para difusão 
dos conhecimentos médicos. A Companhia é uma sociedade anônima situada na cidade de Nova Iguaçu, Rua Coronel 
Bernardino de Melo, 1.879, Centro, Nova Iguaçu, cidade do estado do Rio de Janeiro. 2. Elaboração e apresentação 
das demonstrações financeiras: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os CPC’s emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são 
de responsabilidade da Administração da Sociedade, cuja autorização para sua conclusão foi dada por esta em 25 
de março de 2022. 3. Principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis utilizadas na elaboração e 
apresentação das Demonstrações Financeiras estão descritas abaixo e foram aplicadas de modo consistente nos 
exercícios apresentados, salvo se indicado de outra forma: a) Apuração do resultado: As receitas e despesas 
são apropriadas obedecendo ao regime de competência. b) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
significativos: As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento 
da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens 
significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem provisões para perdas sobre créditos, provisões 
técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, 
estimativas de vida útil de determinados ativos e outras similares. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente diferentes devido a imprecisões inerentes ao processo 
de sua determinação. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. c) Caixas e 
equivalentes de caixa: As aplicações financeiras estão classificadas como mantidas para negociação e são 
registradas ao valor justo quando da mensuração inicial e na data de encerramento das demonstrações contábeis. Os 
ganhos auferidos são contabilizados no resultado do exercício (vide nota explicativa n° 4). d) Créditos tributários: 
São compostos por valores das provisões para imposto de renda retido na fonte sobre as aplicações financeiras. 
e) Demais ativos circulantes e não circulantes: Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados 
pelos valores de custo, acrescidos ou reduzidos, quando aplicável, dos respectivos rendimentos ou provisão para 
perdas. f) Propriedade para investimentos: As propriedades para investimento estão demonstradas a valor justo 
cujo montante fora reconhecido no resultado do exercício na rubrica Resultado do ajuste a valor de mercado (vide 
nota explicativa n° 6). g) Imobilizado: O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição menos as depreciações 
acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas anuais permitidas pela legislação fiscal (vide nota explicativa n° 
7) e não há indicativos de que seu valor de realização seja inferior ao valor contábil (impairment). Durante o exercício 
de 2018, a UNIPASA iniciou a construção do hospital, que terá 245 leitos, com previsão de conclusão da obra para 
06/2022, previsão de custo de R$125 milhões, com financiamento da construção pelo banco Santander e Banco Itaú. 
Em abril de 2020 houve a paralização temporária da obra devido a evolução do aumento nos casos de COVID19 
com o retorno em março 2021 de uma forma lenta visando a utilização de materiais já adquiridos. h) Intangível: O 
pronunciamento CPC 04 – Ativo Intangível, estabelece como apurar e mensurar o valor contábil dos ativos intangíveis, 
exigindo divulgações específicas sobre esses ativos (vide nota explicativa n° 8). i) Imposto de Renda e Contribuição 
Social - Diferido: Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os 
valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As 
mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda 
e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças 
temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são 
reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. O pronunciamento CPC 04 – Ativo Intangível, 
estabelece como apurar e mensurar o valor contábil dos ativos intangíveis, exigindo divulgações específicas sobre 
esses ativos. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às 
diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data 
do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da 
maneira sob a qual a Empresa espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos 
são compensados somente se certos critérios forem atendidos. j) Outros passivos circulantes e não circulantes: 
Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos respectivos encargos e ajustado pela variação cambial conforme moeda negociada. 
4. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixas e bancos  10.481  4.942  10.565  4.942 
Aplicações financeiras  83.541  85.941 1.099.788 3.209.743 

 94.022  90.883  1.110.353  3.214.685 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para 
investimento ou outros fins, sendo que a Empresa considera equivalente de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade 
imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor.

5. Investimentos: Representado por: Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Unicred  100  100 - - 
Centro Laboratorial Nova Iguaçu Ltda. 208.174 436.005 - - 
Centro Oncológico Nova Iguaçu Ltda. 4.039.820 1.868.016 - - 
Godwill Centro Oncológico e Centro Laboratorial 3.391.533 - - - 

 7.639.627  2.304.121  -  - 
6. Propriedade para investimento: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a UNIPASA contratou empresa especializada 
para apurar o valor justo das propriedades para investimentos, conforme abaixo:

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

Terrenos 14.253.500 13.632.300 14.253.500 13.632.300 
Edificios 6.306.000 6.187.000 6.306.000 6.187.000 

 20.559.500  19.819.300  20.559.500  19.819.300 
Laudo de avaliação patrimonial efetuado pela empresa PrimeYield Consultoria e Avaliação Patrimonial Ltda.
7. Imobilizado Controladora

Movimentação
Vida útil 

estimada
Saldos em 
31/12/2020 Custo

Depre- 
ciação

Trans- 
ferências

Saldos em 
31/12/2021

Máquinas e Equipamentos 10  784  -  -  -  784 
Equipamentos de informática 5 89  -  -  - 89 
Móveis e utensílios 10 1.977  -  -  - 1.977 
Imobilizações em curso -  91.336.844  55.776.052  (1.243)  - 147.111.653 

91.339.694 55.776.052 (1.243)  - 147.114.503 
Consolidado

Movimentação
Vida útil 

estimada
Saldos em 
31/12/2020 Custo

Depre- 
ciação

Trans- 
ferências

Saldos em 
31/12/2021

Máquinas e Equipamentos 10 381.603 70.716  (23.348)  - 428.971 
Instalações 10 51.876  -  -  - 51.876 
Equipamentos de informática 5 41.212 87.144  (20.142)  - 108.214 
Móveis e utensílios 10 71.014 391.503  -  - 462.517 
Imobilizações em curso -  91.336.844  56.594.976  (1.240)  - 147.930.580 
Outras imobilizações -  1.468.594 (177.639)  -  -  1.290.955 

93.351.143 56.966.700 (44.730)  - 150.273.113 
8. Intangível Controladora

Movimentação
Vida útil 

estimada
Saldos em 
31/12/2020 Custo

Depre- 
ciação

Trans- 
ferências

Saldos em 
31/12/2021

Sistema de computação 5 187 5.015.912 - - 5.016.099
Goodwill - - - - - -

187 5.015.912 - - 5.016.099
Consolidado

Movimentação
Vida útil 

estimada
Saldos em 
31/12/2020 Custo

Depre- 
ciação

Trans- 
ferências

Saldos em 
31/12/2021

Sistema de computação 5 187 5.026.892 (732) - 5.026.347
Goodwill - - 3.391.633 - - 3.391.633

187 8.148.525 (732) - 8.417.980
9. Fornecedores: O saldo de fornecedores a pagar, está composto principalmente pelas obrigações firmadas com 
prestadores de serviços e mercadorias, oriundos da construção da obra hospitalar.
10. Patrimônio líquido: Capital social: Cotas R$ %
Unimed Nova Iguaçu Coop. de Trab. Médico 82.199.333 82.199.333 99,999999%
José Maria de Azevedo 1 1 0,000001%

82.199.334 82.199.334 100%
Resultado: Resultado líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foi de prejuízo no valor de R$ 1.896.953 
(um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais). Reservas legal: O Estatuto Social 
da UNIPASA determina destinação de reserva legal de 5% do lucro líquido do exercício. Em 31 de dezembro de 2021 
não foi apurado lucro do exercício. 11. Eventos subsequentes: Não ocorreram eventos entre a data de encerramento 
do exercício social e de elaboração das demonstrações contábeis, que pudessem afetar as informações divulgadas, 
bem como a análise econômica e financeira.
Diretores: Dr. Joe Gonçalves Sestello 

Dr. Jorge Luiz Gonçalves Andrade
Dr .Gilmar de Oliveira Pacheco 
Dr. Carlos Alberto Vianna

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos administradores e acionistas do Unimed Nova Iguaçu Participações S/A - Nova Iguaçu – RJ. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Unimed Nova Iguaçu Participações S/A, identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da 
Unimed Nova Iguaçu Participações S/A em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado 
de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Unimed Nova Iguaçu Participações S/A, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outros assuntos: As demonstrações financeiras do exercício anterior, findo em 31 de dezembro 
de 2020, cujos valores estão apresentados para fins de comparabilidade, foram auditados por outros auditores, que 
emitiram relatório em 05 de março de 2021 com opinião sem modificação. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração 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), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), 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 administração é responsável pela 
avaliação da capacidade da 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 administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Unimed Nova Iguaçu 
Participações S/A são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 

obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 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 detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada, de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras 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 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 25 de março de 2022. 
AF&H Auditores Independentes - CRC – 2SP038543/O-3; Danilo Soares Avila - Contador - CRC 1SP290567/O-9; 
Rogerio Marino - Contador - CRC 1SP187430/O-9.
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