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Exportação 
saudita de  
óleo é a maior 
em dois anos

As exportações de petróleo 
bruto da Arábia Saudita soma-
ram 7,307 milhões de barris por 
dia em fevereiro deste ano, o 
maior nível desde abril de 2020, 
segundo gráfico divulgado no 
site da Joint Organisations Data 
Initiative (Jodi).

A exportação aumentou 4,4% 
em relação a janeiro deste ano, 
quando foram exportados 6,996 
milhões de barris diários pelo pa-
ís árabe, o que significa que fo-
ram enviados ao mercado inter-
nacional quase 300 mil barris por 
dia a mais do que no primeiro 
mês do ano.

Preços ao 
produtor  
puxam alta
do IGP-10

O Índice Geral de Preços – 10 
(IGP-10), medido pela Fundação 
Getulio Vargas, registrou inflação 
de 2,48% em abril deste ano, taxa 
superior ao 1,18% do mês ante-
rior.

O Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo (IPA), um dos 3 su-
bíndices, subiu 2,81%; o Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC) 
variou 1,67%; o Índice Nacional 
de Custo da Construção (INCC) 
subiu 1,17%. Com o resultado, o 
IGP-10 acumula taxas de inflação 
de 7,63% no ano e de 15,65% em 
12 meses. Página 3

Arrecadação da Previdência 
Social sofre recuo de 13 anos
Resultado de 2021 volta ao nível de 2008

A arrecadação do Regime 
Geral da Previdência So-
cial (RGPS), que atende 

principalmente ao trabalhador do 
setor privado, vem caindo lenta-
mente entre 2015 e 2021, de 5,8% 
para 5,3% do Produto Interno 
Bruto (PIB). Caso o dado de 2021 
se confirme – o PIB oficial do ano 
passado só será divulgado pelo 
IBGE em junho – seria o menor 
nível de arrecadação do RGPS em 
porcentagem do PIB de todo o 
período de 2009 a 2021, voltando 
ao nível observado em 2008.

O cálculo é de Rogério Nagami-
ne Costanzi, mestre em Economia 
pelo IPE/USP, no artigo “Análise 
do Resultado Financeiro da Previ-
dência em 2021”, publicado pela 
Fipe.

Em geral, segundo o texto, no 
período de 1988 a 2004, a receita 

da Previdência ficou no patamar 
de 4% do PIB, com oscilações, e 
de 2005 a 2021 manteve-se na casa 
dos 5% do PIB.

No ano de 2021, o RGPS regis-
trou uma arrecadação líquida da 
ordem de R$ 462,2 bilhões e uma 
despesa de R$ 709,6 bilhões; por-
tanto, de acordo com Constanzi, 
um déficit da ordem de R$ 247,3 
bilhões. O economista não leva 
em consideração a Seguridade So-
cial como um todo.

A arrecadação cresceu de R$ 
404,8 bilhões para R$ 462,2 bi-
lhões entre 2020 e 2021, represen-
tando uma alta nominal de 14,2%, 
refletindo a recuperação econô-
mica de 2021. A receita cresceu 
em ritmo muito superior ao da 
despesa financeira, que passou de 
R$ 663,9 bilhões para R$ 709,6 
bilhões (alta nominal de 6,9%). 

“Como resultado, o déficit caiu 
de R$ 259,1 bilhões para R$ 247,3 
bilhões (queda nominal de 4,6%).

O estudo de Costanzi não se 
aprofunda sobre a razão da queda, 
mas o fim dos reajustes reais para 
o salário mínimo, após a derruba-
da do Governo Dilma, e a redu-
ção dos salários em geral, além da 
perda de postos de trabalho com 
carteira assinada, podem compor 
as explicações.

O valor médio de aposentado-
rias urbanas concedidas pelo INSS 
vem refletindo esse quadro: em 
dezembro de 2021, o pagamento 
era de R$ 1.611,99 por mês. O va-
lor médio em dezembro de 2015 
foi de R$ 1.243,15, segundo dados 
da Previdência Social; corrigido 
pelo INPC, equivale a R$ 1.712,93 
em 2021, uma diferença de mais 
de R$ 100.

Economia
da China  
acelera para  
alta de 4,8%

A economia da China cresceu 
4,8% ano a ano no primeiro tri-
mestre de 2022, apesar dos de-
safios do ambiente internacional 
cada vez mais complexo e do 
ressurgimento de casos locais de 
Covid-19, cujos impactos devem 
aparecer com mais força no se-
gundo trimestre, com o lockdown 
de Xangai.

Os destaques da economia chi-
nesa nos 3 primeiros meses do 
ano foram:

– O Produto Interno Bruto do 
país acelerou em relação a um au-
mento de 4% no quarto trimestre 
do ano passado.

– A produção industrial de va-
lor agregado da China subiu 6,5% 
ano a ano.

– A produção do setor manufa-
tureiro aumentou 6,2%, enquanto 
a produção e fornecimento de ele-
tricidade, aquecimento, gás e água 
aumentaram 6,1%.

– As vendas no varejo de bens 
de consumo aumentaram 3,3% 
ano a ano, totalizando cerca de 
10,87 trilhões de iuans (cerca de 
US$ 1,7 trilhão).

– As vendas no varejo nas áreas 
urbanas atingiram 9,43 trilhões de 
iuans, um aumento de 3,2% ano a 
ano, enquanto as vendas nas áreas 
rurais aumentaram 3,5% na mes-
ma base de comparação.

– O investimento em ativos fi-
xos saltou 9,3% em relação ao ano 
anterior, para 10,49 trilhões de 
iuans. O investimento em ativos 
fixos do setor privado aumentou 
8,4% em relação ao ano anterior, 
para 5,96 trilhões de iuans, repre-
sentando mais da metade do total.

Inadimplência por desemprego cai,
mas ainda é principal causa de negativação

O número de consumi-
dores que se tornou 
inadimplente por conta 

de desemprego diminuiu no se-
gundo semestre de 2021 em re-
lação ao semestre anterior, indica 
pesquisa da Boa Vista, empresa 
de inteligência analítica. 27% dos 
consumidores entrevistados apon-
taram essa como a principal causa 
da inadimplência, contra 31% no 
período anterior. Entretanto, essa 
segue sendo a causa da inadim-
plência mais apontado pelos con-
sumidores de todo o Brasil. Em 

segundo lugar, vem a diminuição 
da renda, apontada por 21% dos 
entrevistados, contra 26% no pri-
meiro semestre de 2020.

A Boa Vista também questionou 
quantas contas o consumidor com 
restrições possui em atraso. A maio-
ria, 62%, possui três ou mais contas 
em atraso – mesmo resultado do 1º 
semestre de 2021 -, e 83% desses con-
sumidores estão há mais de 90 dias 
inadimplentes. Em relação ao valor 
das dívidas, 51% desses consumidores 
relataram à Boa Vista que possuem dí-
vidas a partir dos R$ 3 mil.

Ainda segundo o estudo, 25% 
dos consumidores disseram que 
pagariam a dívida nos 30 dias se-
guintes, enquanto a maioria (34%), 
esperava conseguir pagar em um 
prazo de 30 a 90 dias. 21% entre 
90 e 180 dias e 20% em um perío-
do acima de 180 dias.

A pesquisa ouviu cerca de 1.700 
pessoas, em todo o Brasil, res-
ponderam à pesquisa Perfil do 
ao longo do 2º semestre de 2021. 
Os resultados consideram 2% de 
margem de erro e 95% de grau de 
confiança.

FIM DA MANOBRA
QUE AUMENTA ITBI
Municípios presumem  
má-fé de todo  
contribuinte que adquire  
imóvel. Por Ana Carolina  
Osório,  
página 2

Antonio Cruz/ABr
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Por Ana Carolina 
Osório

Municípios e o 
Distrito Feder-
al criaram, há 

anos, mecanismo invencível 
que propicia o aumento da 
arrecadação do ITBI, im-
posto devido pela trans-
ferência de bens imóveis, 
em valores milionários. Leis 
municipais estabelecem que 
o ITBI somente será calcu-
lado sobre o valor pelo qual 
o imóvel foi vendido se o 
valor for superior ao valor 
pelo qual o imóvel foi avali-
ado pelo ente público.

O que ocorre na grande 
maioria das vezes é que as 
avaliações feitas pelo ente 
público são incompatíveis 
com os valores de mercado 
dos imóveis, já que descon-
sideram as oscilações de 
mercado e as característi-
cas/estado de conservação 
dos imóveis.

Em São Paulo, há bair-
ros, como o Morumbi, em 
que se nota uma diferença 
para cima de mais de 600% 
entre o valor de mercado 
dos imóveis e o valor fixa-

do, para fins de ITBI, pelo 
município.

Embora exista a possibil-
idade de o contribuinte im-
pugnar a avaliação realizada 
pelo ente público, o proces-
so administrativo acontece 
antes do recolhimento do 
imposto e é extremamente 
moroso, circunstância que 
acaba por compelir o con-
tribuinte a realizar o paga-
mento do imposto em va-
lores indevidos, tendo em 
vista os prazos previstos 
no instrumento de compra 
e venda e as consequências 
atribuídas ao comprador 
em caso descumprimento.

Esse procedimento rep-
resenta gritante violação aos 
artigos 35 e 148 do Códi-
go Tributário Nacional. O 
Código Tributário Nacional 
considera a base de cálculo 
do ITBI como o valor venal 
do imóvel. Valor venal nada 
mais é do que o valor pelo 
qual o imóvel é vendido em 
condições normais de mer-
cado.

Essa mesma Lei Feder-
al estabelece que somente 
pode ser afastado o valor 
declarado pelo contribuinte 

como base de cálculo do 
ITBI caso seja comprova-
do, em procedimento ad-
ministrativo próprio, pos-
terior ao pagamento, que as 
declarações são omissas ou 
não merecem fé, nos ter-
mos do artigo 148.

Isso quer dizer que o 
contribuinte deve declarar 
o valor da transação e 
recolher o imposto sobre 
a quantia, sendo que a ho-
mologação do lançamento, 
por sua vez, dependerá da 
inércia do ente público em 
questionar o lançamento no 
prazo de 5 anos, ou após o 
pagamento de quantia adi-
cional, se comprovado, em 
procedimento administrati-
vo específico, que os valores 
consignados no instrumen-
to não refletem a realidade.

Os municípios, porém, ig-
noram o texto legal e adotam, 
antes mesmo da declaração 
do contribuinte, valor prévio 
sobre qual o imposto deve 
ser pago. Em outras palavras, 
os municípios presumem a 
má-fé de todos os contribu-
intes que adquirem imóveis 
em valores inferiores aos va-
lores de avaliação, negando 

fé a declarações idôneas de 
preço.

No cenário atual, des-
virtua-se por completo 
o procedimento previsto 
na Lei Federal, atribuindo 
ao contribuinte o ônus de 
comprovar que os valores 
de avaliação não represen-
tam os valores de mercado 
dos imóveis, ônus esse, re-
pita-se, atribuído por lei aos 
municípios, a quem cabe 
refutar a declaração feita 
pelo contribuinte e com-
provar que a declaração não 
merece fé.

O procedimento admin-
istrativo previsto em Lei 
é realizado sempre após o 
recolhimento do imposto, 
com o intuito de majorá-lo, 
de modo que a imposição 
de valor diverso daquele 
declarado pelo contribu-
inte em momento anterior 

à emissão da guia de ITBI 
é ilegal.

O Superior Tribunal de 
Justiça possui entendimen-
to pacífico no sentido da 
necessidade de abertura de 
processo administrativo 
para que a Administração 
Tributária possa arbitrar 
valor diverso daquele apre-
sentado pelo contribuinte 
para efeito de base de cál-
culo.

Infelizmente, alguns tri-
bunais interpretam que a 
avaliação prévia dos imóveis 
pelo ente público não rep-
resenta ilegalidade, tendo 
em vista a possibilidade de 
impugnação administrativa 
pelo contribuinte.

Felizmente, no início no 
mês, com o objetivo de uni-
formizar a jurisprudência 
dos tribunais, o Superior 
Tribunal de Justiça decidiu, 
em Recurso Especial julga-
do sob a sistemática dos re-
cursos repetitivos, que:

1 – a base de cálculo do 
ITBI é o valor do imóvel 
transmitido em condições 
normais de mercado, não 
estando vinculada à base de 
cálculo do IPTU, que nem 

sequer pode ser utilizada 
como piso de tributação;

2 – o valor da transação 
declarado pelo contribuinte 
goza da presunção de que 
é condizente com o valor 
de mercado, que somente 
pode ser afastada pelo fisco 
mediante a regular instau-
ração de processo adminis-
trativo próprio (art. 148 do 
CTN);

3 – o município não pode 
arbitrar previamente a base 
de cálculo do ITBI com re-
spaldo em valor de referên-
cia por ele estabelecido uni-
lateralmente.

A decisão representa um 
passo importantíssimo pa-
ra que finalmente os mu-
nicípios e o Distrito Federal 
adequem as suas leis ao re-
gramento previsto no Códi-
go Tributário Nacional, e 
deixem de impor o paga-
mento do ITBI sobre quan-
tia previamente atribuída 
aos imóveis e em valores 
superiores aos valores de 
mercado.

Ana Carolina Osório é advogada 
sócia do escritório Osório Batista Ad-

vogados.
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Municípios  
presumem  

má-fé de todo con-
tribuinte  

que adquire  
imóvel

Como chegamos à barbárie social
Por Maria Lucia 
Fattorelli

Apesar das imen-
sas riquezas exis-
tentes no Brasil, 

o nosso desenvolvimento 
socioeconômico encontra-
-se completamente travado: 
caímos para a 13ª posição 
no ranking do PIB mundial, 
ultrapassado até pela Aus-
trália; agrava-se o processo 
de desindustrialização; e 
exacerba-se o desemprego, 
a desocupação e a extrema 
desigualdade social, com 
alarmante aumento, a olhos 
vistos, de famílias em situ-
ação de rua em todas as ci-
dades do país, sobrevivendo 
à custa de lixo e ossos. En-
quanto isso, os jornais noti-
ciam que “Grandes bancos 
têm maior lucro nominal 
em 15 anos”, um novo re-
corde, tendo em vista que 
o lucro dos quatro maiores 
bancos somou R$ 81,63 bi-
lhões em 2021!

Não chegamos à barbárie 
por acaso e tampouco por-

que “Deus quer”, mas de-
vido ao modelo econômico 
que atua no Brasil, projeta-
do para produzir escassez 
para a maioria enquanto 
uma minoria privilegiada 
ostenta níveis absurdos de 
riqueza. Esse modelo eco-
nômico é sustentado prin-
cipalmente por 4 eixos: o 
sistema tributário injusto e 
regressivo, a política mone-
tária suicida praticada pelo 
Banco Central, o modelo 
extrativista irresponsável 
da mineração e do grande 
agronegócio, e, principal-
mente, o Sistema da Dívida.

Assistimos a um verda-
deiro saque das riquezas na-
cionais para alimentar o Sis-
tema da Dívida, enquanto 
todos os outros investimen-
tos necessários ao nosso de-
senvolvimento socioeconô-
mico são deixados de lado, 
sob o falacioso argumento 
de que não haveria recursos.

Recursos não faltam em 
nosso país! Além de cerca 
de R$ 5 trilhões em caixa, 
houve “Superávit Primário” 

em 2021, no valor de R$ 64 
bilhões (resultado referente 
à União, estados e municí-
pios). Mas todo esse dinhei-
ro está reservado para o 
rentismo! O gráfico do Or-
çamento Federal Executado 
(pago) em 2021 evidencia 
o privilégio do Sistema da 
Dívida, que tem sugado a 
riqueza do país, produzida 
pela classe trabalhadora, pa-
ra enriquecer ainda mais os 
super-ricos, também privi-
legiados pelo injusto mode-
lo tributário.

A responsabilidade do 
Banco Central na garantia de 
lucros recordes aos bancos e 
produção de crise para a in-
dústria e todos os demais se-
tores econômicos é imensa! 
Dentre outros mecanismos, 
a indecente remuneração 
diária da sobra de caixa dos 
bancos e a abusiva elevação 
dos juros sob a falsa justifi-
cativa de combater inflação 
têm amarrado a economia 
brasileira, levando inúmeras 
empresas à falência e famí-
lias ao desespero: desde o 

mês de março/2021, o Ban-
co Central já aumentou a 
Selic em 488% (saltou de 2 
para 11,75% a.a.), e não se-
gurou a inflação, mas, mes-
mo assim, já anunciou que 
fará nova alta.

No “celeiro do mundo”, 
onde o agronegócio bate 
recordes de exportação e 
lucros para as grandes cor-
porações, mais da metade 
dos lares (55,2%, ou 116,8 
milhões de pessoas) sofre 
com a insegurança alimen-
tar, ou seja, não possui 
acesso pleno e permanen-
te a alimentos. A insegu-
rança alimentar “modera-
da ou grave” atinge 43,4 
milhões de pessoas (20,5% 
da população, que não têm 
acesso a alimentos em 
quantidade suficiente), e 

19,1 milhões se encontram 
na chamada “insegurança 
alimentar grave”, ou seja, 
passam fome.

O desemprego formal 
atinge 12 milhões de pesso-
as, número este que se am-
plia para 28 milhões quando 
incluímos as 7,4 milhões de 
pessoas subocupadas (pela 
insuficiência de horas traba-
lhadas) e mais 9 milhões de 
pessoas da chamada “Força 
de Trabalho Potencial”, que 
inclui os chamados desalen-
tados, que sequer acreditam 
que podem conseguir um 
trabalho.

Enquanto um grupo pri-
vilegiado de 28 mil pessoas 
ganha mais de 320 salários-
-mínimos mensais, receben-
do cada uma em média R$ 
765 mil por mês isentos do 
Imposto de Renda – Pes-
soa Física, pois são grandes 
banqueiros e empresários 
que recebem lucros distri-
buídos isentos e altíssimos 
ganhos com juros da dívida 
pública, a classe trabalhado-
ra e consumidores em geral 

são pesadamente punidos 
com tributos embutidos no 
preço dos produtos.

A renda anual declarada 
pela parcela de 28 mil pes-
soas privilegiadas somou 
R$ 371 bilhões em 2020, va-
lor próximo ao rendimento 
obtido (R$ 383 bilhões) por 
89 milhões de pessoas, que 
representam os 40% mais 
pobres de toda a população 
brasileira.

Para acabar com essa 
barbárie, é necessário modi-
ficar o modelo econômico, 
com medidas que enfren-
tem os eixos que o susten-
tam, a começar por uma 
auditoria da dívida pública, 
com participação social e 
cidadã, para estancar a san-
gria de dinheiro que deveria 
socorrer as necessidades 
sociais urgentes, mas está 
alimentando o lucro dos 
bancos.

Maria Lucia Fattorelli é coordenadora 
nacional da Auditoria Cidadã da 

Dívida e membro titular da Comissão 
Brasileira Justiça e Paz da CNBB.

Manobra que aumenta arrecadação do ITBI está prestes a terminar

É necessária 
uma auditoria 

da dívida 
pública para 

estancar a sangria
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Preços não cedem  
e turbinam lucros

Apesar da valorização do real em relação ao dólar, os 
preços de algumas commodities seguem em alta no 

mercado interno, pressionados pelos valores negociados 
no exterior.

Vejamos o caso da soja: em outubro de 2021, quando 
o dólar estava em alta, na faixa de R$ 5,50/5,60, o grão 
estava cotado a US$ 12,24/bushel; semana passada, a 
cotação para entrega em maio de 2022 subiu para US$ 
16,70/bu. Convertido para reais pelo dólar comercial, 
ainda assim houve um aumento de cerca de 15%.

No mercado interno, a saca de soja esteve cotada, 
em média, a R$ 158,68 em outubro do ano passado 
(Conab). Na quarta-feira (13), o valor girou em torno 
de R$ 173 em dourados (MT), o que representa uma 
elevação de 9%.

Para o consumidor, o óleo de soja seguiu o ritmo. 
Segundo pesquisa do Dieese para a cetas básica, o preço 
médio (Rio de Janeiro) saltou de R$ 8,42 em outubro para 
R$ 9,65 em março – uma elevação de 14,5%.

Os preços altos garantem lucros ainda mais elevados 
para os grandes produtores. A exportação do agronegócio 
somou US$ 120,6 bilhões em 2021, alta de 19,7% sobre 
2020. Os impostos pagos sobre essa bolada, a julgar pelos 
anos anteriores, foram ridículos: em 2017, foram R$ 38 
mil; em 2019, R$ 16,3 mil. Isso mesmo, não foi erro de 
digitação; não foram “bilhões”, nem ao menos “milhões”, 
foram “mil”, mesmo.

Somados aos ganhos no mercado interno, transferência 
de renda na veia para os grandes plantadores e comer-
cializadores. A multinacional Cargill – uma das 3 maiores 
processadores de soja no Brasil – ainda não divulgou os 
resultados de 2021, mas em 2020, em plena pandemia, o 
lucro consolidado foi de R$ 2,050 bilhões, quase 6 vezes 
maior que em 2019. A expectativa é que, com preços ai-
nda mais elevados ano passado e dólar forte, 2021 super-
ará muito o resultado do ano anterior.

Como já disse um líder caminhoneiro, ruralista gosta de 
governo fraco e dólar forte.

Vagas virtuais

Criticado por não ter vagas disponíveis para quem 
quer renovar habilitação, o Detran-RJ resolveu o 
problema de forma simples: abriu mais que o dobro de 
agendamentos em relação à capacidade dos postos de 
atendimento. Resultado óbvio, filas e teste de paciência 
do contribuinte.

Rápidas

As centrais sindicais lançam nesta terça-feira a 
programação de 1º de Maio. O lema será: Emprego, 
Direitos, Democracia e Vida. O Dia do Trabalhador 
será realizado, em São Paulo, na Praça Charles Miller, 
defronte ao estádio do Pacaembu, a partir das 10h *** 
Carbapaint 10, da Inesfly, é uma tinta que promete ex-
terminar insetos, inclusive o Aedes Aegypti *** O ator 
Marcelo Serrado, acompanhado da banda Conexão Rio, 
leva o show de música e humor Sinatra a Wando e Outras 
Bossas ao Portobello Resort & Safári, em Mangaratiba, 
no próximo dia 23 *** Em 25 e 26 de abril, a Clínica 
Neurovida realizará manhãs de conscientização para 
os cuidados com a saúde do coração. Quem compa-
recer à unidade do Recreio (RJ) até as 12h poderá aferir 
pressão arterial, verificar peso, altura e calcular o Índice 
de Massa Corporal (IMC). A unidade fica na Av. Lúcio 
Costa, 17.970, Loja E, em frente ao Posto 12.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 34.099.970/0001-08 - NIRE 35.300.554.027

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Os Diretores da FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores Acionistas 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente por meio digital na forma do 
artigo 121 da Lei 6.404/76, no dia 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua 
Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias objeto das 
ordens do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da 
Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;  
(ii) deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;  
(iii) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria. A participação dos acionistas deverá ser feita 
exclusivamente por meio digital através do link disponível na página: https://faroenergy.com/holdco.

São Paulo, 18 de abril de 2022.
Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor

FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.
CNPJ/ME nº 31.191.534/0001-76 - NIRE 3530054506-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Os Diretores da FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores 
Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente por meio digital na forma 
do artigo 121 da Lei 6.404/76, no dia 29 de abril de 2022, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua 
Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias objeto 
das ordens do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
da Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
A participação dos acionistas deverá ser feita exclusivamente por meio digital através do link disponível na página: 
https://faroenergy.com/debentures

São Paulo, 18 de abril de 2022.
Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor

Brasil tem 22% de área rural segurada
De R$ 68,3 bi em apólices, R$ 1,18 bi em subvenção 

Ao longo de 2021 
foram contratadas 
217.934 apólices 

de seguro rural envolvendo 
R$ 68,3 bilhões. Ao divul-
gar nesta segunda-feira o 
relatório com o resultado 
consolidado da execução 
do Programa de Subvenção 
ao Prêmio do Seguro Rural 
(PSR), o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) informou 
que foram aplicados R$ 
1,18 bilhão em subvenção 
ao prêmio do seguro, valor 
bem abaixo do que esperava 
o setor.

Tais apólices foram con-
tratadas pelos produtores 
rurais em todas as regiões 
do país e totalizaram cerca 
de 14 milhões de hectares 
segurados, para uma área de 
63,99 milhões de hectares 

de lavouras no Brasil.
“Considerando os su-

cessivos problemas cli-
máticos observados nos 
últimos anos, cada vez 
mais severos, o produtor 
rural não deveria plantar 
sem a proteção do segu-
ro e as recomendações do 
Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático. Apenas 
nos dois primeiros meses 
de 2022, as seguradoras já 
pagaram aos produtores 
aproximadamente R$ 4,5 
bilhões em indenizações, 
decorrentes principalmen-
te dos sinistros observa-
dos nas lavouras de soja 
e milho verão na região 
centro-sul. Isso demonstra 
a importância e efetivida-
de do seguro”, afirmou o 
diretor do Departamento 
de Gestão de Riscos do 

ministério, Pedro Loyola. 
Em 2021, o total pago em 
indenizações pelas segura-
doras aos produtores foi 
de R$ 5,4 bilhões.

O relatório divulgado 
pelo Ministério da Agricul-
tura traz informações deta-
lhadas sobre a execução do 
PSR no ano passado, com 
destaque para as principais 
atividades. Para 2022, está 
previsto o orçamento inicial 
de R$ 990 milhões para o 
programa.

Como contratar

O produtor que tiver in-
teresse em contratar o segu-
ro rural deve procurar um 
corretor ou uma instituição 
financeira que comerciali-
ze apólice de seguro rural. 
Atualmente, no Brasil, há 

cerca 16 seguradoras habi-
litadas para operar no PSR. 
O seguro rural é destinado 
aos produtores, pessoas fí-
sicas ou jurídicas, indepen-
dentemente de acesso ao 
crédito rural.

A subvenção econômi-
ca concedida pelo Minis-
tério da Agricultura pode 
ser pleiteada por qualquer 
pessoa física ou jurídica que 
cultive ou produza espécies 
contempladas pelo progra-
ma.

A partir de 2022, o per-
centual de subvenção ao 
prêmio será fixo em 40% 
para todas as culturas e ati-
vidades, exceto para a soja, 
cujo percentual permanece 
fixo em 20%. A regra vale 
para qualquer tipo de pro-
duto e cobertura, conforme 
as regras do programa. 

Auditores Fiscais repudiam reajuste de 5%

O Sindicato Nacio-
nal dos Audito-
res Fiscais Fede-

rais Agropecuários (Anffa 
Sindical), em nota da última 
sexta-feira, repudiou anún-
cio do Governo Federal de 
conceder reajuste de 5% 
para os servidores públicos 
federais.

“No caso dos auditores 
fiscais federais agropecuá-
rios, o percentual divulgado 
não repõe sequer a defasa-
gem salarial, consequên-
cia de mais de cinco anos 
sem reposição das perdas 
inflacionárias e da falta de 
reconhecimento dos esfor-
ços desenvolvidos em prol 
do setor agropecuário de 
nosso país, que tem con-
tribuído com os relevantes 
números nas exportações 
de produtos para mais de 
180 países, decisivos para o 
sucesso do Produto Interno 
Bruto”, diz a entidade.

O governo reservou um 
total de R$ 11,7 bilhões pa-
ra possibilitar um reajuste 
no salário dos servidores 
em 2023, conforme des-
crito no projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) encaminhado na se-
mana passada ao Congresso 
Nacional. O percentual de 

reajuste, no entanto, ainda 
não foi definido, segundo 
o secretário especial de Te-
souro e Orçamento do Mi-
nistério da Economia, Este-
ves Colnago.

“Todo mundo quer mais 
e deseja mais. Um reajuste 
de 5% já é um esforço fiscal 
considerável, mas não está 
decidido”, disse o secretário 
hoje, em coletiva para deta-
lhar o projeto da LDO.

Segundo ele, o recente 
cenário de déficit dificulta-
ria reajustes maiores.

“O teto de gastos existe 
para efetivamente olhar-
mos as contas do governo. 
Temos 11 meses de déficit. 
Não estamos em superávit 
e não estamos em uma si-
tuação em que o país esteja 
tranquilo. O país ainda tem 
necessidade de consolida-
ção fiscal. Precisamos per-
seguir isso”, acrescentou.

Para Colnago, ainda não 
se pode falar se esse reajus-
te será ou não aplicado de 
forma linear a todos servi-
dores.

“A ideia é criar uma reser-
va e a decisão vai ficar a car-
go do presidente. Mas, de 
forma prudente, incluímos 
na estimativa uma reserva 
de R$ 11,7 bilhões para que 

o próximo presidente te-
nha mais tranquilidade pa-
ra a decisão”, acrescentou 
ao ressaltar que a proposta 
poderá ser alterada durante 
a tramitação no Congresso 
Nacional.

Colnago acrescentou es-
tar a cargo do presidente da 
República decisões sobre a 
realização de novos concur-
sos públicos.

Durante a apresentação, 
o secretário destacou que, 
entre as previsões estima-
das pelo governo federal 
para os próximos anos, 
está a tendência de queda 
da participação da receita 
primária total em relação 
ao PIB.

“Ela sai de 22% do PIB, 
cai para 21,3% em 2023; e 
continua cadente até 2025, 
com 21,1% em 2024 e 21% 
em 2025. A mesma coisa 
quando a gente desconta as 
transferências que são fei-
tas a estados e municípios. 
A Receita que fica com a 
União sai de 17,5% do PIB 
e cai até 17% em 2025. Cha-
mo a atenção também para 
a redução de despesas obri-
gatórias. A gente começa 
em 18,2% em 2022, cai para 
17,8% em 2023; para 17,3% 
e para 16,7% nos anos se-

guintes. Na parte de despe-
sa, buscamos ser prudentes 
na avaliação das despesas e 
incluímos dentro das des-
pesas obrigatórias, para os 
próximos exercícios, uma 
estimativa de gastos que a 
gente tem de forma recor-
rente, por diversos motivos, 
que são de gastos extraordi-
nários. Colocamos R$ 8 bi-
lhões a mais, de forma pru-
dente, dentro das despesas 
obrigatórias. Se for menor 
do que isso teremos acrés-
cimo nas despesas discricio-
nárias; e se for maior tere-
mos o inverso”, analisou.

O secretário explicou que 
as despesas discricionárias 
projetadas para 2023 não 
consideram as emendas in-
dividuais e as emendas de 
bancada, “que são aquelas 
obrigatórias constitucional-
mente falando”. “Precisaria 
então somar pelo menos R$ 
20 bilhões para termos algo 
mais comparável”, acres-
centou.

Segundo ele, as metas 
fiscais ainda preveem dois 
anos de déficit: R$ 65,9 bi-
lhões e R$ 27,9 bilhões nos 
próximos exercícios. “Mas, 
em 2025, estimamos um re-
sultado superavitário de R$ 
33,7 bilhões”, disse.
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Novo critério de cálculo: 
aposentadoria por invalidez
Por Alexandre Triches

A reforma previdenciária criou uma regra extremamen-
te confusa: o benefício de aposentadoria por incapaci-

dade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, passa 
a ter o seu valor correspondente a 60% da média contribu-
tiva previdenciária do segurado, com acréscimo de 2% para 
cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição 
para os segurados homens ou 15 anos para as mulheres.

Parece intrincado, mas não é tão difícil de entender a 
celeuma: a mesma reforma que promoveu as mudanças aci-
mas tratadas, para o caso da incapacidade permanente, em 
nada alterou a renda mensal inicial do benefício de auxílio-
-doença, hoje denominado de benefício por incapacidade 
temporária, que continua vigente com o percentual de 91% 
da média.

Isto tem causado situações absurdas: beneficiários com 
incapacidade permanente podem vir a receber prestações 
menores do que o valor pago para o auxílio temporário. 
Além disso, cria situações discrepantes, como aquelas pre-
vistas para o caso de benefícios que são decorrentes de aci-
dente do trabalho, doença profissional ou do trabalho, em 
que o INSS segue garantindo o percentual antigo.

Como ninguém obviamente pode prever quando fica-
rá incapaz para o trabalho, bem como a forma como isso 
acontecerá, desde o início da vigência das novas regras pre-
videnciárias surgiram vozes contrárias com relação a dife-
renciação de acesso das pessoas aos benefícios por incapa-
cidade. Na mesma linha, crescem decisões judiciais neste 
sentido, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma, 
afastando o percentual de 60% e aplicando a regra antiga 
de 100%. 

Claro que esta situação não é automática, pois nem sem-
pre o percentual da aposentadoria redunda numa prestação 
menor. Mas com esta lógica torna-se possível a revisão das 
aposentadorias por incapacidade permanente já concedi-
das, posteriormente à reforma, com percentual abaixo de 
100%, obtendo a aplicação da regra antiga ao benefício e 
com aumento que pode chegar até 40%. 

Mas cuidado: ainda não há uma posição consolidada por 
parte dos Tribunais. O presente artigo tem como objetivo 
noticiar o crescimento das decisões e a forte tendência de 
que, muito em breve, o posicionamento se consolide, o que 
ainda não aconteceu. Mas, na possibilidade de vir a ocorrer, 
certamente permitirá corrigir uma grave injustiça, restau-
rando a isonomia e a razoabilidade quando da concessão 
dos benefícios por incapacidade.

Alexandre Triches é advogado e professor universitário.

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25  –  NIRE 3330033665-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas a comparecerem nas Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) que serão realizadas no dia 
25 de abril de 2022, às 15h, na sede social da Companhia, localizada na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 
nº 501, 5º andar, salão 501, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Em Assembleia Geral 
Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao 
exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; 
(ii) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do 
exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; 
(iii) Ratificar a distribuição de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 
aos Acionistas aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária ocorrida 
em 11 de junho de 2021; e (iv) Fixar a remuneração global anual dos 
administradores da Companhia para o exercício social de 2022. II - Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (I) Eleger novo membro para compor 
a Diretoria da Companhia; e (II) Ratificar a composição da Diretoria da 
Companhia, com mandato unificado com os demais membros até a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2024.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2022.
Cristiano Maron Ayres 

Diretor Executivo

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
CONDOMINIO DOWNTOWN, inscrito no CNPJ sob o nº. 
02.686.197/0001-90 torna público que recebeu da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente da Cidade – SMAC, através do processo nº 
14/201.558/2008 a renovação da Licença Municipal de Operação LMO nº 
000210/2009, com validade de 120 meses para a operação da Estação de 
Tratamento de Esgoto do empreendimento comercial, situado na Avenida 
das Américas, nº 500 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, em substitui-
ção, recebemos a Licença Municipal de Operação LMO nº 002970/2022.

LEILÕES SOMENTE ONLINE
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Fevereiro/2022
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Março/2022
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Abril/2022
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Maio/2022
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Junho/2022
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Julho/2022

www.brbid.com
Alexandro da Silva Lacerda,  MAT.103, Leiloeiro Público 

AVISA que fará leilão de Equipamentos, bens de consumo, 
veículos e eletrônicos, com autorização de BRBID

Descrição detalhada e condições do leilão em www.brbid.com
(21) 4441-9041/9042

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Assembleia Geral do Club de Regatas Vasco da Gama, 
no uso de suas prerrogativas estatutárias, notadamente em razão do inc. 
I do artigo 74 do Estatuto Social e consoante o rito previamente aprovado 
pelo Conselho Deliberativo do CRVG, CONVOCA os associados aptos a 
votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
ser realizada no dia 30 de abril de 2022, no período compreendido entre 
10:00 (abertura) e 22:00 (encerramento), sem interrupção, na modali-
dade híbrida, sendo a parte física a ser realizada na Sede do Calabouço, 
situada na Rua Jardel Jercolis, s/n – Centro/RJ, e a parte eletrônica em 
ambiente virtual cujas informações de acesso serão tempestivamente en-
viadas aos associados por mensagem telefônica (SMS) e/ou correspon-
dência eletrônica (e-mail), para a deliberar sobre o único item da ORDEM 
DO DIA, a saber: APROVAR ou NÃO APROVAR a proposta de ALTE-
RAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL nos termos aprovados na Sessão Ex-
traordinária do Conselho Deliberativo iniciada em 24 de março de 2022 e 
encerrada em 30 de março de 20221. Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022.

OTTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR - 
Presidente da Assembleia Geral
Club de Regatas Vasco da Gama

ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A.
CNPJ/ME nº 34.186.669/0001-31 - NIRE 33.30033241-3

AVISO DE REDUÇÃO DE CAPITAL. ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A., 
sociedade anônima fechada com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
na Rua Mena Barreto, nº 120, Botafogo, CEP 22271-100 (“Companhia”), vem 
informar que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de abril 
de 2022 (“AGE”), foi aprovada a redução de capital da Companhia em até R$ 
610.000.000,00 (seiscentos e dez milhões de reais), por julgá-lo excessivo em 
relação ao objeto e às atividades desempenhadas pela Companhia, nos termos 
do artigo 173 da Lei 6.404/1976, mediante restituição de capital à única acionista, 
Origem Energia S.A., em moeda corrente nacional, sem o cancelamento de 
ações. Eventual oposição, na forma do artigo 174, da Lei das S.A., deverá 
ocorrer em até 60 (sessenta) dias a contar da presente publicação. Por fim, a 
Companhia informa que o valor efetivo da redução de capital será definido e 
homologado pelos acionistas em sede de Assembleia Geral Extraordinária a 
ser realizada após findo o referido prazo legal de 60 (sessenta) dias, observado 
o valor máximo de redução de capital aprovado na AGE.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2

EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-
63 (“Companhia”), avisados que se encontram à disposição na Sede Social 
da Companhia, localizada na Rua da Assembleia, nº 10 - 33º e 34º andar 
- salas 3311 e 3411 (entrada pela sala 3411), nesta Capital, os documentos 
a que se refere o art. 133, alíneas I, II e III da Lei nº 6404/76, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 10 
de março de 2022. Armando Guerra Junior - Diretor Presidente.

EMMANUEL BLOCH, ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ nº 33.259.722/0001-14

ASSEMBLÉIA DE SÓCIOS – EDITAL DE CONVOCAÇÃO. São convidados 
os senhores cotistas da EMMANUEL BLOCH, ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
LTDA., para se reunirem em Assembléia de sócios cotistas, na sede da 
Sociedade, na Rua Sete de Setembro, 55 - sala 1905, no dia 27 de abril 
de 2022, às 14:00 horas, para: a) Aprovação de contas e deliberar sobre 
Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico encerrado em 31/12/2021; 
b) Aprovação de pró-labore; c) Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 
12 de abril de 2022. Jean Charles David Bernheim - Sócio Diretor Gerente.

“ERRATA”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – INOVARE COOPERATIVA DE TRABALHO 
DE SAUDE CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, O Diretor Vice-Presidente da INOVARE COOPERATIVA 
DE TRABALHO DE SAUDE, registrada na JUCERJA sob o NIRE 
33.4.0005804-6 e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 41.598.482/0001-00, 
Sr. Gustavo de Oliveira da Silva, no exercício das suas atribuições, vem 
comunicar aos associados as devidas ALTERAÇÕES E INCLUSÕES DE 
PAUTAS no Edital de Convocação para AGE publicado no dia 25/02/2022, 
na Página 4 – Negócios & Empresas do Jornal “MONITOR MERCANTIL” 
conforme a seguir: 1ª. INCLUSÃO DE PAUTA: Fica transferida a data de 
realização da Assembleia para o dia 02/05/2022. 2ª. INCLUSÃO DE PAUTA 
NA AGE: Fica alterada a Pauta da AGE que passa a ser a seguinte: Novo 
item 6) Eleição para o cargo de coordenador para atuação junto ao contrato 
do cliente INTENSIMED conforme Lei 12690/2012, Art. 7º - Parágrafo 6º; 
7) Demais assuntos de interesse social. Nilópolis – RJ, 20 de abril de 2022. 

Gustavo de Oliveira da Silva – Diretor Vice-Presidente

Varejo eletrônico cresceu  
11,3% em março ante fevereiro
Em março, o comér-

cio eletrônico brasi-
leiro cresceu 11,3%. 

Em comparação com a 
queda de 14% em feverei-
ro, os números se mostram 
muito positivos. Só no mês 
passado, o comércio eletrô-
nico nacional registrou 1,68 
bilhão de visitas, somando 
20,60 bilhões no último 
ano.

Todos os setores analisa-
dos cresceram no compara-
tivo mensal, exceto o setor 
de calçados, que sofreu uma 
pequena retração de -1,26%. 
Entre os destaques de maior 
crescimento estão presen-
tes & flores (+22,46%), 
infantil (+21,24%), turis-
mo (+20,33%), cosméticos 
(+18,7%) e importados 
(+14,25%) no top-5.

Mantendo a tendência de 
recuperação, o setor de tu-
rismo, inclusive, se destaca 
como o setor que mais cres-
ceu nos últimos 12 meses, 
protagonizando um cenário 
otimista pós-pandemia.

De acordo com o rela-
tório, ainda, os canais pre-
feridos pelos usuários para 
chegar às lojas são “direto” 
(quando ele digita o ende-
reço da loja e representa 
44,6% dos acessos), busca 
orgânica do Google (26,7%) 
e busca paga (18,8%). Trá-
fego de redes sociais repre-
senta 3,2%.

Já segundo o relatório 
The Global Payments Re-
port 2022, da Worldapy 
from FIS, o comércio ele-
trônico latino-americano 
terá um crescimento mé-
dio anual de 19% até 2025. 
A Argentina terá uma taxa 

composta de crescimen-
to anual (CAGR) de 26% 
no período, enquanto os 
maiores mercados da re-
gião, Brasil e México, vão 
atingir 18% e 17%, res-
pectivamente. A expansão 
se baseia no amplo leque 
de métodos de pagamento 
que, a cada ano, se diversi-
fica ainda mais. Este é um 
dos cenários apresentados 
pelo estudo – que está em 
sua 7ª edição e traz uma 
fotografia real sobre meios 
de pagamentos online e 
físico em 41 países. Na 
América Latina, o levan-
tamento contemplou seis 
países, entre eles, o Brasil.

A pesquisa aponta que 
formas tradicionais de pa-
gamento, como cartões de 
crédito e dinheiro em es-
pécie, ainda são muito usa-
das, mas seguem com perda 
gradativa de participação no 
comércio eletrônico. Em 
2021, os cartões de crédi-
to, por exemplo, represen-
taram 39,3% do valor das 
transações e se destacaram 
como a maior presença no 
setor em todos os mercados 
da América Latina, e o Bra-
sil foi o país em que houve a 
maior aderência dos consu-
midores por sua utilização 
com 44,7%. Os cartões de 
débito, por sua vez, compu-
seram outros 18,2% do va-
lor das transações da região 
no ano passado.

Já Peru e Chile, onde é 
notada a ascensão de suas 
populações com conta em 
banco, vão contribuir para 
as taxas projetadas quanto 
ao uso de cartões até 2025. 
Mesmo com redução de 

3% de sua participação, os 
cartões de crédito vão man-
ter-se na liderança dos pa-
gamentos no e-commerce 
nos mercados latino-ame-
ricanos nos próximos anos, 
exceto no México. Neste 
país, a popularidade cres-
cente das carteiras digitais 
deve assumir a liderança, 
já em 2024, como o princi-
pal método de pagamento 
no comércio eletrônico em 
participação no valor das 
transações.

As transações de paga-
mentos feitos com dinheiro 
em espécie estão projetadas 
para cair pela metade até 
2025 diante dos 3,8% dos 
gastos no e-commerce da 
região em 2021. Com rela-
ção ao Brasil, esta forma de 
pagamento, que representa-
va a maioria dos pagamen-
tos nos pontos de venda até 
2018, caiu abaixo de um ter-
ço do valor de pagamentos 
em 2021 e a previsão é que 
o método reduza abaixo de 
25% até 2024.

Várias são as razões que 
levam o consumidor a mi-
grar do dinheiro em espécie 
e cartões de crédito para 
carteiras digitais e BNPL 
(do inglês Buy Now, Pay 
Later). Os fatores que con-
tribuem para a redução da 
participação dos cartões de 
crédito, por exemplo, in-
cluem o aumento de méto-
dos de pagamento alternati-
vos, a migração de volume 
para carteiras digitais vincu-
ladas a crédito e débito, os 
consumidores optando por 
crédito sem juros na forma 
de BNPL e mercados verti-
cais centrados em crédito.

As carteiras digitais re-
presentaram 19,2% dos 
gastos no comércio eletrô-
nico da América Latina em 
2021. A projeção é ampliar 
para 25% do valor das tran-
sações até 2025. Os mexi-
canos foram os que mais 
transacionam por meio das 
carteiras digitais na região, 
representando cerca de 27% 
do valor das transações em 
2021 e a perspectiva é que 
se aproximem de 36% de 
participação até 2025.

As transferências ban-
cárias representaram 9,7% 
dos gastos regionais no co-
mércio eletrônico em 2021, 
com projeção semelhante 
(9,4%) até 2025. Porém, 
seu uso assume trajetórias 
variadas. Há estimativa de 
queda, no Peru, de 8,8% em 
2021 para 3,8% em 2025, e 
na Colômbia de 16,5% para 
menos de 10% nos mesmos 
períodos. No Brasil, com a 
introdução do sistema de 
pagamento instantâneo Pix, 
a previsão é que as transfe-
rências bancárias subam de 
10,9% para quase 18% em 
2025.

As opções de BNPL 
começam a ganhar tração 
no comércio eletrônico da 
América Latina. Os valores 
das transações permanecem 
baixos – abaixo de 1% –, 
mas as taxas de crescimento 
serão uma das mais rápidas 
do mundo. Estima-se um 
aumento de 98% de 2021 
a 2025, quando o método 
passará a responder por 
aproximadamente 2,2% do 
valor das transações no va-
rejo eletrônico latino-ame-
ricano.

Sebrae: redução da taxa de energia favorecerá micros

A notícia de que a ta-
xa extra aplicada às 
contas de luz ficará 

na cor verde até o fim do 
ano, sem cobrança adicio-
nal para os consumidores 
favorecerá os pequenos ne-
gócios, disse nesta segunda-
-feira a analista do Serviço 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas do Estado do 
Rio de Janeiro (Sebrae Rio), 

Aline Barreto. A informa-
ção sobre a permanência da 
bandeira verde foi divulga-
da pelo Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS) 
na semana passada.

Segundo Aline, os peque-
nos negócios foram muito 
afetados pela pandemia de 
covid-19. “Com o aumento 
da energia elétrica, os em-
preendedores precisaram 

avaliar se valia a pena repas-
sar o aumento para o con-
sumidor. Essa medida trará 
alívio para quem empreen-
de”, afirmou a analista do 
Sebrae.

Pesquisa feita pelo Se-
brae nacional em dezembro 
do ano passado, com 6.883 
empreendedores de todos 
os estados e do Distrito Fe-
deral, composta por 59% 

de microempreendedores 
individuais (MEI), 36% de 
microempresas (ME), 5% 
de empresas de pequeno 
porte (EPP), e focada no 
momento que os pequenos 
negócios atravessam, cons-
tatou que a grande maioria 
dos empreendedores nacio-
nais tomou medidas para 
diminuição dos custos com 
energia elétrica.
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MEIO
AMBIENTE

Ana Rita Albuquerque

O desafio da ‘pauta verde’

Entre os dias 6 e 7 de abril, o STF prosseguiu com o 
julgamento das ações da denominada “pauta verde” 

que inclui, ao todo, sete processos que tratam de matéria 
ambiental. O voto da relatora Cármen Lúcia e do minis-
tro Lewandowski nas primeiras ações julgadas, ADPF 760 
e ADO 54, que tratam da redução do desmatamento na 
Amazônia Legal, foi no sentido de ser apresentado ao STF, 
em até 60 dias, um plano de combate ao desmatamento que 
inclua as ações e cronogramas e os meios para atuação das 
entidades estatais competentes.

Houve pedido de vista do ministro André Mendonça, 
e a pauta continuou no dia 7 de abril com o julgamento 
da ADPF 651, que aborda a inconstitucionalidade de dis-
positivo legal que excluiu a participação da sociedade ci-
vil do conselho deliberativo do Fundo Nacional do Meio 
Ambiente. O julgamento desta demanda retornará na pauta 
seguinte com os votos dos demais ministros após o voto de 
procedência da relatora ministra Cármen Lúcia e abertura 
de divergência pelo ministro Nunes Marques.

Decerto o julgamento de demandas ambientais repre-
senta um grande desafio para o STF, pois a solução destas 
pressupõe a coexistência simultânea de direitos individuais, 
coletivos e difusos envolvendo uma complexidade que es-
tão além dos instrumentos jurídicos tradicionais. Promover 
a manutenção do Estado Democrático de Direito e con-
ciliar a legalidade com a razoabilidade a fim de alcançar a 
Justiça não é tarefa fácil.

De fato, as normas constitucionais em tema ambiental 
impõem novos parâmetros de juridicidade ambiental. A 
partir da Constituição Federal de 1988, todas as leis infra-
constitucionais devem ser interpretadas à luz do parâmetro 
constitucional do “direito ao meio ambiente ecologicamen-
te equilibrado” na condição de um direito fundamental e 
essencial “à sadia qualidade de vida”, “impondo-se ao Po-
der Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preser-
vá-lo para as presentes e futuras gerações” (CF, art. 225).

O meio ambiente está incluído entre os novos direitos, 
direitos de solidariedade, que nascem em uma nova dimen-
são para compor as relações do homem com a natureza, 
impondo direitos e obrigações a todos.

Nesse contexto, o enfrentamento dos litígios que envol-
vem o meio ambiente exige dos julgadores uma compre-
ensão de um novo paradigma ético-jurídico da sustenta-
bilidade. Isso requer o exame sistemático da Constituição 
Federal, dos pactos e tratados internacionais, da legislação 
e dos princípios constitucionais.

Esse modelo de normatividade ambiental, que divide a 
responsabilidade de seu exercício entre o Estado e a so-
ciedade e que implica num compromisso com as futuras 
gerações, importa não apenas em uma ampliação da parti-
cipação popular para a sua concretização, como, também, 
que não haja retrocessos nas conquistas almejadas.

Canotilho, jurista português, salienta que a sustentabili-
dade ecológico-ambiental é a tarefa básica do novo século 
impondo o “princípio da proibição de retrocesso”, uma 
vez que as políticas ambientais do Estado estão obrigadas 
a melhorar o nível de proteção já assegurado. A ordem ju-
rídica ambiental inaugurou além de um novo capítulo na 
CF/88, também, a exigência de uma postura difícil e inova-
dora no campo jurídico.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – VITALLE SAUDE – COOPERATIVA DE 
TRABALHO E SERVIÇOS EM SAÚDE CONVOCAÇÃO DE AGE – 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Presidente da VITALLE 
SAÚDE – COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS EM SAÚDE, 
registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005464-4 e inscrita no CNPJ 
sob o nº de registro 23.890.757/0001-01, Sr. Ricardo Affini Martins, no 
exercício das suas atribuições, convoca os cooperados para participarem 
da AGE – Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
02/05/2022, nas dependências do prédio onde a Filial Rio de Janeiro da 
cooperativa está estabelecida, em suas áreas comuns abertas, a fim de 
dar maior segurança e possibilitar a participação dos sócios, mantendo 
a distância mínima exigida entre eles, seguindo os protocolos definidos 
pelos Órgãos Sanitários e de Saúde, como prevenção contra a Pandemia 
– COVID-19. Para tanto, a AGE será realizada na Rua Gonçalves Dias, 
30, Grupo 1, Salas 1001 a 1003, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 
20050-030, em primeira convocação as 17:00 h. com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convocação as 18:00 h 
com a presença mínima de metade mais um dos cooperados e em terceira 
e última convocação as 19:00 h com a presença mínima de 50 cooperados 
ou 20% do total do quadro social, prevalecendo o menor número entre 
as duas alternativas. Na data da presente convocação a cooperativa 
tem 4.643 (quatro mil seiscentos e quarenta e três) cooperados no 
seu quadro social. Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os 
associados poderão participar e votar a distância na Assembleia, caso 
necessário, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento 
Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). 
A Ordem da Dia da AGE é a seguinte: 1) Assuntos relativos a AGES – 
Assembleia Geral Especial relativa ao ano de 2021 conforme itens a 
seguir: a) Gestão da cooperativa; b) Disciplina; c) Direitos e deveres dos 
sócios; d) Planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos 
firmados; e) Organização do trabalho; 2) Apresentação da Prestação 
de Contas relativa ao Exercício 2020 e 2021 conforme itens abaixo: a) 
Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria; b) Apresentação do 
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; 
c) Parecer do Conselho Fiscal sobre Prestação de Contas composta do 
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; 
2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas composta do 
Relatório do Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração 
de Sobras ou Perdas do Exercício 2020 e 2021; 3) Deliberação da 
Assembleia sobre a destinação/rateio de sobras ou perdas do exercício 
2020 e 2021; 4) Proposta para Deliberação da Assembleia do Percentual 
da Taxa de Administração – Contribuição para Funcionamento; 5) 
Eleição do novo Conselho Fiscal para o Mandado 2022/2023; 6) 
Proposta para deliberação da Assembleia de Fixação do Valor do Pró-
labore dos Diretores e Cédula de Presença dos Conselheiros Fiscais; 7) 
Demais assuntos de interesse social. Niterói – RJ, 19 de abril de 2022.

Ricardo Affini Martins – Diretor Presidente

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL REGIONAL
DE JACAREPAGUÁ

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos 
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 
movida por GRUPAMENTO RESIDENCIAL FRONTLAKE em 
face de AVELINO PEREIRA GONÇALVES RITO e OUTRA, 
processo nº 0019578-58.2016.8.19.0203, na forma abaixo:
A Dra. ANDREIA FLORÊNCIO BERTO, Juíza da Vara acima, 
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os 
interessados especialmente a AVELINO PEREIRA GONÇALVES 
RITO e ILMA DA COSTA RITO, que em 03/05/22, às 12:00 hs., 
no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO 
MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) 
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no 
dia 05/05/22, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, 
na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado 
no 9º RGI, matrícula nº 322.342, Rua Mario Agostinelli nº 50 
bloco 01, apto 1101 – Jacarepaguá - RJ, avaliado as fls. 518 
em 05/7/21, por R$630.000,00. Condições Gerais da Alienação: 
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.  
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e 
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição. 
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra 
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos 
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este 
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a 
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado 
nesta cidade, em 24/4/22. Eu, Gustavo Alves de Souza, Chefe 
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. ANDREIA 
FLORÊNCIO BERTO, Juíza de Direito.

DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Daniella Valle 
Huguenin - Juiz em Exercício do Cartório da 12ª Vara Cível da Comarca 
da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte 
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Sls. 226B / 228B / 230B, 
CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, Tel.: 3133-2236 e-mail: 
cap12vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe / Assunto Execução 
de Título Extrajudicial - CPC - Despesas Condominiais / Condomínio em 
Edifício, de nº 0294393-95.2018.8.19.0001, movida por CONDOMINIO DO 
EDIFICIO MANAIRA em face de ESPÓLIO DE MARIA DO PATROCINIO 
CAMILLO VELHO DA SILVA, objetivando o recebimento do valor atualizado 
do débito da executada = R$ 2.157,57 (dois mil, cento e cinquenta e sete 
reais e cinquenta e sete centavos). Assim, pelo presente edital CITA o réu 
ESPÓLIO DE MARIA DO PATROCINIO CAMILLO VELHO DA SILVA E 
SEUS HERDEIROS, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, 
para que no prazo de 3 (três) dias, pagar a importância acima, ficando 
ciente de que: a) caso não efetue o pagamento no prazo indicado, ocorrerá 
a penhora e avaliação de bens (artigo 829 e §1º do CPC; b) poderá oferecer 
embargos no prazo de quinze dias úteis após a publicação deste edital;  
c) no caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, a verba honorária 
será reduzida pela metade (artigo 827 §1º do CPC) e INTIMA os executados 
para, no prazo de 5 dias, comprovarem as quantias tomadas indisponíveis 
são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva 
de ativos financeiros, conforme o disposto no §3º do artigo 854 do CPC. 
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, quinze de março de dois 
mil e vinte e dois. Eu, Fatima Euphemio Galvão - Subst. do Resp. pelo 
Expediente - Matr. 01/23141, digitei. E eu, Fatima Euphemio Galvão - Subst. 
do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/23141, o subscrevo.

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ 34.057.448/0001-63

EDITAL 
CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA O SJPMRJ (TRIÊNIO 2022-2025) 

 A Comissão Eleitoral, eleita em Assembleia Geral realizada no dia 11 de abril de 
2022, para conduzir o processo eleitoral que renovará a Diretoria, o Conselho 
Fiscal e a Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ) para o triênio 2022-2025, realizou sua 
primeira reunião no dia 14 de abril de 2022,de forma virtual. As eleições vão 
se realizar nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2022, em regime casado com o 
pleito para a nova Diretoria e Comissão de Ética da Federação Nacional dos 
Jornalistas (FENAJ), respeitando as portarias e decretos federais, estaduais e 
municipais que estabelecem o isolamento social em virtude da permanência 
da pandemia do coronavírus Covid19, e considerando a situação de caso de 
força maior prevista na Lei 13.979/2020 e demais legislações sobre o tema e, 
ainda, conforme o Artigo 17, Inciso II da Lei 14.020/2020. A votação será por 
voto virtual e direto dos associados que estiverem em gozo de suas obrigações 
sindicais, validadas de acordo com os dados constantes no cadastro de 
associados. A apuração dos votos será no dia 29 de julho, também de forma 
virtual, a cargo de empresa especializada, contratada para o fim específico 
de viabilizar a   votação e apuração virtuais. Para a presidência da Comissão 
Eleitoral foi decidido, por consenso, o nome de Fernanda Duclos Carisio, Sonia 
Regina Fassini foi indicada para primeira-secretária e Sonia Regina Gomes 
(Soninha) como segunda-secretária, também eleita representante da comissão 
junto à Comissão Eleitoral da FENAJ.As suplentes eleitas são Elisabeth Costa 
e Monica Scoville Bomfim. O Regimento Eleitoral elaborado pela Comissão 
Eleitoral, de acordo com Artigo 37 do Estatuto do SJPMRJ, determina que: Art. 
37 - São condições exigidas para candidatar-se à eleição sindical:  a) ser 
associado ativo do sindicato há pelo menos 90 (noventa) dias;  b) estar no 
gozo de seus direitos sindicais.  Assim, o prazo estatutário de filiação ao 
SJPMRJ para se candidatar à eleição no SJPMRJ, em uma das chapas, ou 
ao Conselho Fiscal ou à Comissão de Ética, terminará no dia 27/04/2022 
INSCRIÇÕES O período da inscrição das chapas e das candidaturas 
avulsas será de 15 de maio a 06 de junho de 2022. A Comissão Eleitoral 
receberá a documentação digitalizada, juntamente com o Requerimento e 
a Ficha de Inscrição de cada integrante da chapa e candidaturas  avulsas 
pelo e-mail sjpmrjcomissaoeleitoral2022@gmail.com A mensagem eletrônica 
deverá conter na identificação do Assunto: “Documentos para inscrição de 
Chapa” OU “Documentos para a inscrição de candidato para a Comissão de 
Ética” OU “Documentos para a inscrição de candidato para o Conselho Fiscal”. 
Depois de análise da documentação, será agendado o comparecimento dos 
inscritos para a efetivação do registro e assinatura presencial do termo de 
inscrição, com os originais da documentação enviada. Qualquer exigência ou 
incompatibilidade será esclarecida neste momento. A Comissão irá assinalar 
o recebimento do e-mail e dará um recibo ao receber os requerimentos 
de inscrição de chapa e de candidaturas avulsas. Da mesma forma será 
feito o agendamento. A Comissão Eleitoral realizará plantões na Sede do 
Sindicato para os atendimentos agendados e eventuais esclarecimentos, 
em datas e horários a serem definidos em comum acordo com a Diretoria 
do SJPMRJ e previamente divulgados, pelas mídias sociais do SJPMRJ e 
para os endereços de e-mails dos candidatos. DOCUMENTOS PARA AS 
CANDIDATURAS Os formulários para a inscrições deverão ser solicitados  
pelo e-mail: sjpmrjcomissaoeleitoral2022@gmail.com  1. DOCUMENTAÇÃO 
PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS a) Os documentos exigidos para o registro 
de chapa, previstos no Regimento Eleitoral, são os seguintes: - Requerimento 
de registro da chapa endereçado à Comissão Eleitoral, assinado por integrante 
da chapa a ser inscrita; - Ficha de inscrição da chapa e de cada candidato; 
- Documento de identificação de cada candidato. b) DOCUMENTOS PARA 
AS CANDIDATURAS AVULSAS : Conselho Fiscal e Comissão de Ética Para 
a inscrição de candidatos ao Conselho Fiscal e para a Comissão de Ética 
deverão ser encaminhados para o e-mail: sjpmrjcomissaoeleitoral2022@
gmail.com os seguintes documentos: - Ficha de inscrição do cada candidato 
- Documento de identificação do candidato. CALENDÁRIO DO PROCESSO 
ELEITORAL -  De 15 de maio a 06 de junho de 2022: PRAZO de inscrição 
de chapas e apresentação de documentos dos candidatos das chapas 
concorrentes; -  06 de junho de 2022: PRAZO FINAL para a complementação 
de documentação e substituição de candidatos; -  06 de junho de 2022: PRAZO 
MÁXIMO para solicitação de impugnação de candidaturas; -  08 de junho de 
2022: PRAZO MÁXIMO para impugnações de candidaturas e publicação 
da relação das chapas. Poderão votar os jornalistas sindicalizados há pelos 
menos 90 (noventa) dias e que tiverem quitado as mensalidades até 12 dias 
antes da eleição (14/07/2022) Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022.

Fernanda Duclos Carisio – Presidente da Comissão Eleitoral
Sonia Regina Fassini – Primeiro Secretário

Sonia Regina Gomes (Soninha)– Segunda Secretária
Elizabeth Costa– Suplente

Monica Scoville Bomfim – Suplente
Verginia Direme Berriel 

Diretora de Administração e Finanças /SJPMRJ

REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de Segunda Convocação de AGT de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da 11ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora S.A. 
A Reit Securitizadora S.A (“Securitizadora”), nos termos das cláusulas 10.2 e 
10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de Recebí-
veis Imobiliários da 11ª Série da 2ª Emissão (“CRI”) da Securitizadora, firmado 
junto à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na quali-
dade de agente fiduciário da 11ª Série da 2ª Emissão de CRI da Securitizadora 
(“TS”, “Agente Fiduciário” e “Emissão”, respectivamente), vem pela presente con-
vocar os titulares dos CRI (“Titulares”), em segunda ordem, para a Assembleia 
Geral de Titulares dos CRI (“AGT”) a ser realizada no dia 26/04/2022, às 15h, 
de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams, inclusive para fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individual-
mente, aos Titulares devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme 
autorizado pela Instrução nº 625 da CVM. Assim, é convocada a presente AGT, 
restando fixadas as seguintes Ordens do Dia: (i) Deliberar, pela não realização 
da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, na forma da cláusula 13.2, 
item (n) do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários 
e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), em virtude do descumprimento do 
item (i.iii) da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI realizada em 07/10/2021 
(“AGT de 07/10/2021”), dado que não houve a recomposição da Reserva de Li-
quidez no prazo fixado na referida AGT. (ii) Deliberar pela não realização da 
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, com a consequente não liqui-
dação do Patrimônio Separado dos CRI, em virtude do inadimplemento no cum-
primento da coobrigação de pagamento das parcelas mensais de Amortização 
e Remuneração desde o mês/11/2021 (inclusive) até a presente data, conforme 
cláusula 4.1 do TS, pelas Cedentes. (iii) Em caso de aprovação da não reali-
zação da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, conforme disposto 
no item (i) acima, aprovar a prorrogação e definir o prazo para sua ocorrência 
ou ainda a dispensa para realização da recomposição da Reserva de Liquidez; 
(iv) Deliberar pela autorização para que a Securitizadora, em conjunto com o 
Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deli-
berações, inclusive, a formalização de aditamentos aos documentos da Emissão, 
caso necessário. A deliberação constante no item (i) da Ordem do Dia, para 
ser aprovada, deverá obter votos de Titulares que representem 2/3 (dois 
terços) dos CRI, nos termos da cláusula 10.14 do TS e a do item (ii) voto de 
Titulares que representem, pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme 
previsto na cláusula 10.10 do TS. Na forma da Instrução 625 da CVM, a AGT 
será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso 
será disponibilizado àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@reit.com.br 
e assembleias@pentagonotrustee.com.br - os documentos que comprovem os 
poderes de representação dos Titulares ou os documentos que comprovem sua 
condição de Titulares, até o horário da AGT. Para os fins acima, serão aceitos 
como documentos de representação: participante pessoa física – cópia digitaliza-
da de documento de identidade dos Titulares ou, caso representado por procura-
dor, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário 
ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento 
de identidade do titular; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatu-
to ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documen-
to societário que comprove a representação legal do titular, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por 
procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono 
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos 
documentos do titular. Os termos que não se encontrem aqui expressamente 
definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos documentos da Emissão. 
Rio de Janeiro, 18/04/2022. Reit Securitizadora S.A.

OCEANPACT LOGÍSTICA LTDA.
CNPJ/MF Nº 26.095.955/0001-63 - NIRE 33.2.1105134-6

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2022
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Esta reunião de sócios é realizada aos  
14 dias do mês de abril de 2022, às 10h30 horas, na sede da Sociedade, 
localizada à Rua da Glória n° 122, salas 801 e 802 (10° pavimento) e salas 
901 e 902 (11 o pavimento), Glória, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.241 -180.  
2. Convocação e Presenças: A convocação foi dispensada, na forma do artigo 
1.072, § 2º do Código Civil, tendo em vista a presença da única sócia, Oceanpact 
Serviços Marítimos S.A, sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 09.114.805/0001-30 e NIRE nº 333.0031011-8, com sede à Rua da 
Glória, 122, 10º e 11º pavimentos, Glória, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20241-180, 
representada neste ato por seu Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, 
Sr. Eduardo de Toledo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 
identidade nº 4.358.259-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o 
nº 103.264.958-51, com endereço na Rua da Glória, 122, 11º pavimento, Glória, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20241-180. 3. Mesa: Esta reunião é presidida pelo  
Sr. Eduardo de Toledo e secretariada pelo Sr. Thiago Borges Paes de Lima, nos 
exatos termos da cláusula 8.1.2 do Contrato Social. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a redução do capital social da sociedade, na forma do art. 1.084, inciso II, 
do Código Civil.. Deliberações: Iniciada a reunião e dando início à discussão, a 
sócia aprovou, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva ou reserva:  
5.1. A redução do capital social da sociedade no valor de R$ 1.423.525,00  
(um milhão, quatrocentos e vinte e três mil e quinhentos e vinte e cinco reais) na 
forma do art. 1.084, inciso II, do Código Civil Brasileiro, por considerar que o valor 
atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade. 
5.2. Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no art. 1.084, caput, do 
Código Civil Brasileiro, que a redução do capital social será realizada restituindo-se  
parte do valor das quotas à única sócia mediante a entrega de bens avaliados 
pelo valor contábil, conforme estabelecido no art. 22, caput, da lei nº 9.249/95. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém a pediu, suspendeu os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, 
foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Rio de Janeiro, 14 de abril 
de 2022. Mesa: Eduardo de Toledo, Presidente; Thiago Borges Paes de Lima, 
Secretário. Sócia: Oceanpact Serviços Marítimos S.A. (Por: Eduardo de Toledo)

ALIANÇA FLUMINENSE DE SERVIDORES PÚBLICOS
CNPJ: 30.503.817-0001/43
EDITAL DE COVOCAÇÃO

Convoca, nos termos da Legislação em Vigor e do Estatuto da Entidade, 
todos os seus associados, quites e em pleno gozo de seus direitos sociais, 
para Assembleia Geral Ordinária e em seguida Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 28/05/2022, na sala 308 do 
prédio situado a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, nº 178 – Centro – Ni-
terói- RJ – A.G.O às 12:00 hr em 1ª convocação e em 2ª convocação às 
13:00 hr com qualquer número de associados presentes , para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Apreciar e julgar as contas da Direto-
ria , exercício de 2021; e b) Eleição dos Membros da Diretoria, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal; c) Assuntos Gerais. A.G.E às 15:00 hr em 
1ª convocação e em 2ª convocação às 16:00 hr com qualquer número de 
associados presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Reforma Estatutário; b) Valores de mensalidade e c) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022.
Luiz Henrique Mendes - Presidente do Conselho Deliberativo

Carnaval: cerca de 223 mil pessoas  
devem passar pela rodoviária do Rio

A Rodoviária do Rio 
deverá registrar 
mais de 223 mil 

viajantes no próximo feria-
do (Tiradentes e Carnaval 
no Rio - 20 a 25/4). Segun-
do a previsão estatística da 
concessionária, as 41 em-
presas de transporte regular 
disponibilizarão 6.870 ôni-
bus para atender a deman-
da por viagens de ônibus. 
O número deverá ser 15% 
maior que o último feriado 

da Semana Santa. O maior 
movimento de saída do 
Rio pelo terminal será nes-
ta quarta, 20 de abril, com 
27.600 pessoas embarcando 
para as regiões turísticas do 
Estado do Rio (Costa Ver-
de, Serrana e Lagos, como 
a cidade de Cabo Frio, em 
função da “Cabo Folia”). A 
procura é grande também 
para cidades de SP, MG, DF, 
de onde também deverão 
vir mais turistas visitando 

o Rio (cerca de 22.600 pes-
soas chegam destas cidades 

somente na quinta-feira, dia 
21/4).
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

ÁREA ESTENDIDA
Pelo presente edital ficam convocados todos os professores da Educação Básica 
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), com exercício do magistério 
nas Escolas, bem como nos estabelecimentos ou nas instituições de ensino deste 
seguimento nos Municípios de Itaguaí, Seropédica e Paracambi, associados ou não 
ao Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região – SINPRO-RIO, a 
comparecerem à Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 26 de abril 
de 2022, às 19h em primeira convocação, e às 19h30 em segunda e última convocação, 
com qualquer número de presentes, por meio virtual, via Zoom, sendo certo que o 
convite será encaminhado para os professores, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia:
1) Discussão e aprovação quanto ao índice de reajuste salarial e pisos salariais em 
relação à data-base de 1º de maio de 2022, conforme estabelecido no ítem “b” da 
Cláusula Primeira e parágrafo único da Cláusula Segunda da Convenção Coletiva de 
Trabalho firmada com SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO-SINEPE-RJ, representante da categoria econômica;
2) Dentre outros itens da pauta, sobre contribuição de natureza assistencial ao 
Sindicato, autorizando seu desconto em folha;
3) Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para firmar Termo Aditivo ou ajuizar 
Dissídios Coletivos de natureza jurídica e econômica, obedecidas as disposições legais.
IMPORTANTE: para terem acesso virtual à assembleia, os professores/as do segmento 
deverão informar que pretendem participar, até 13 horas do dia 26 de abril de 2022, 
pelo site www.sinpro-rio.org.br, informando todos os dados solicitados.  Após a confir-
mação dos dados, os/as professores/as receberão, por e-mail, um link pessoal e intrans-
ferível para participação na assembleia.
       Esta convocação é feita na forma do Estatuto da entidade notadamente 
quanto ao quorum de deliberação.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022
Elson S. Paiva - Presidente

REIT SECURITIZADORA S.A. (“REIT”)
CNPJ 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 1ª Convocação da AGT de Certificados de Recebíveis do Agrone-
gócio da 1ª Emissão em Série Única da REIT. A REIT, nos termos da cláusu-
la 14.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª 
Emissão em Série Única de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) 
da REIT (“TS”), vem pela presente, convocar os titulares, para a Assembleia Ge-
ral de Titulares de CRA, da 1ª Emissão, em Série Única da Reit (“AGT”), a se 
realizar no dia 09/05/2022, às 10 horas, em 1ª convocação, através da plataforma 
eletrônica Microsoft Teams inclusive para fins de voto, sendo o acesso disponi-
bilizado individualmente, aos Titulares devidamente habilitados nos termos deste 
Edital, conforme autorizado pela Instrução nº 625 da CVM. A REIT convoca os 
titulares para a AGT, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demons-
trações financeiras do patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor 
independente, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Observan-
do o disposto no Art. 26, §3º, da Instrução nº 600 da CVM e considerando que 
as demonstrações contábeis do patrimônio separado não contiverem ressalvas, 
informa-se que essas serão consideradas automaticamente aprovadas em virtude 
do não comparecimento de Titulares. A presente convocação será enviada pelo 
agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo 
junto ao escriturador do CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após 
a sua publicação nos jornais dos atos da REIT, conforme previsto no TS. Qualquer 
informação acerca da matéria da Ordem do Dia deverá ser solicitada à REIT ou ao 
agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br, 
respectivamente. Rio de Janeiro, 18/04/2022. Reit Securitizadora S.A.

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 NIRE 33.3.0000065-8

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária.
Ficam convocados os acionistas da SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. 
a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 17h do 
dia 29/04/2022, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 
- 19º andar (Parte), Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Relatório 
Anual da Administração e Demonstrações Contábeis acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; b) Destinação do lucro líquido 
do exercício social encerrado em 31/12/2021 e pagamento de dividendos; 
c) Eleição dos Membros da Diretoria e fixação de sua remuneração. Rio de 
Janeiro, 13/04/2022. Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

REIT SECURITIZADORA S.A. (“REIT”)
CNPJ 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 1ª Convocação da AGT de Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio da 2ª Emissão em Série Única da REIT. A REIT, nos termos da 
cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio 
da 2ª Emissão em Série Única de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 
(“CRA”) da REIT (“TS”), vem pela presente, convocar os titulares, para a 
Assembleia Geral de Titulares do CRA da 2ª Emissão em Série Única da 
Reit (“AGT”), a se realizar no dia 09/05/2022, às 11 horas, em 1ª convocação, 
através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para fins de voto, 
sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares devidamente 
habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Instrução nº 625 
da CVM. A REIT convoca os titulares para a AGT, com a seguinte Ordem do 
Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações financeiras do patrimônio separado, 
acompanhadas do parecer do auditor independente, relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021. Observando o disposto no Art. 26, §3º, da Instrução 
nº 600 da CVM e considerando que as demonstrações contábeis do patrimônio 
separado não contiverem ressalvas, informa-se que essas serão consideradas 
automaticamente aprovadas, mesmo ante a inexistência de quórum mínimo de 
instalação e aprovação de Titulares de CRA que representem a maioria dos 
CRA em circulação. A presente convocação será enviada pelo agente fiduciário, 
via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador 
do CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação 
nos jornais dos atos da REIT, conforme previsto no TS. Qualquer informação 
acerca da matéria da Ordem do Dia deverá ser solicitada à REIT ou ao agente 
fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br, 
respectivamente. Rio de Janeiro, 18/04/2022. Reit Securitizadora S.A.

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5

Edital de Convocação – AGO. Ficam os senhores acionistas da AUSTRAL 
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolo-
meu Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob 
o n.º 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos devidamente arqui-
vados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) 
sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Companhia”), convocados para reunirem-se 
em assembleia geral ordinária (“Assembleia Geral Ordinária”), a ser realiza-
da em primeira convocação no dia 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, de 
forma digital, por meio do link do aplicativo de videoconferência Microsoft 
Teams, a ser disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela Lei 
n.º 14.030 de 28 de julho de 2020 e regulamentado pela Instrução Normati-
va n.º 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, 
datada de 10 de junho de 2020 (“IN DREI n.º 81/2020”), para deliberar a res-
peito da seguinte ordem do dia: (i) a aprovação das contas da administração, 
incluindo o relatório da administração, consubstanciado nas Demonstrações 
Financeiras, e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2021; (ii) a destinação dos resultados do exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2021; (iii) a reeleição dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, inclusive dos membros independentes; (iv) 
a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia 
para o exercício de 2022; e (v) a autorização para os administradores da 
Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das delibe-
rações tomadas na Assembleia Geral Ordinária. Nos termos do art. 126 da 
Lei das S.A., para participar da Assembleia Geral Ordinária, os acionistas 
ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos cuidados da 
Sra. Daniella Matos (Jurídico) – dmatos@australholding.com previamente à 
data de realização da Assembleia Geral Ordinária: (a) documento de identi-
dade; (b) atos societários que comprovem a representação legal; e (c) ins-
trumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável. O 
representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples 
dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: 
(a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administra-
dor que (b.i) comparecer à Assembleia Geral Ordinária como representante 
da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente 
acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a repre-
sentação dos cotistas na Assembleia Geral Ordinária caberá à instituição 
administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fun-
do. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, 
além dos documentos societários acima mencionados relacionados à ges-
tora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento 
do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação 
por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá 
ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º da 
Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §§ 1º e 2º da Lei n.º 
10.406/2002 (Código Civil), a procuração deverá conter indicação do lugar 
onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data 
e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos. 
Conforme estabelecido na IN DREI n.º 81/2020, os documentos menciona-
dos acima deverão ser apresentados pelos acionistas à Companhia até, no 
máximo, 30 (trinta) minutos antes do horário da abertura dos trabalhos. As 
pessoas naturais e jurídicas acionistas da Companhia somente poderão ser 
representadas na Assembleia Geral Ordinária por procurador que seja acio-
nista, administrador da Companhia ou advogado, consoante previsto no art. 
126, § 1º da Lei das S.A. Nos termos da legislação aplicável, os documen-
tos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia 
Geral Ordinária encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da 
Companhia. Rio de Janeiro, 14 de abril de 2022. Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba - Presidente do Conselho de Administração.

ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CNPJ nº 13.091.720/0001-51 – NIRE 3330029654-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Econit Engenharia Ambiental S/A 
(“Companhia”), na Rodovia Amaral Peixoto, nº 4.500 (parte), Baldeador, 
Niterói/RJ, CEP: 24.140-005, no dia 29 de março de 2022, às 09:00 horas. 
2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de 
convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. 3) MESA: Presidente: Ricardo 
Mota de Farias e Secretário: Hudson Bonno. 4) ORDEM DO DIA: Exame, 
discussão e deliberação acerca da seguinte matéria: a) Reeleição dos 
membros da Diretoria da Companhia. 5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, 
foram tomadas as seguintes deliberações: a) Considerando que o atual 
mandato dos membros da Diretoria da Companhia se encerrará em 
14/04/2022, os Conselheiros aprovam a reeleição dos membros abaixo 
qualificados, para um mandato com prazo determinado de 03 (três) anos, 
a contar de 15/04/2022, sem remuneração: i) Fábio de Andrade Pereira, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 06.770.427-0 – 
SESP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 891.629.787-72, com endereço 
profissional na Rodovia Amaral Peixoto, nº 4.500 (parte), Baldeador, Niterói/
RJ, CEP: 24.140-005, para cargo de Diretor Operacional; ii) Diego Antunes 
Brito, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade de 
nº 123662983 – IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 083.196.627-02, com 
endereço profissional na Rodovia Amaral Peixoto, nº 4.500 (parte), Baldeador, 
Niterói/RJ, CEP: 24.140-005, para cargo de Diretor Financeiro; e iii) Carlos 
Alberto Lima Moreira, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da carteira de identidade de nº 05917094/4 – DIC/RJ, inscrito no CPF/
ME sob o nº 766.367.637-87, com endereço profissional na Rodovia Amaral 
Peixoto, nº 4.500 (parte), Baldeador, Niterói/RJ, CEP: 24.140-005, para cargo 
de Diretor Administrativo. b) Os Diretores ora reeleitos serão investidos 
em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no 
Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia; e c) Os Diretores ora 
reeleitos atendem aos requisitos elencados nos artigos 146 e 147 da Lei nº 
6.404/76, não estando impedidos, por lei especial, de exercer a administração 
da Companhia, e nem condenados, ou sob efeitos de condenação, à pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a 
presente Ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) 
ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Ricardo Mota de Farias; Secretário da 
Mesa: Hudson Bonno. Conselheiros Presentes: Hudson Bonno (Presidente 
do Conselho); Ricardo Mota de Farias (Vice-Presidente do Conselho); Paulo 
Roberto de Souza Brito (Conselheiro); Diego Antunes Brito (Conselheiro); 
e Schulim Berger (Conselheiro). “Confere com o original lavrado em livro 
próprio”. Hudson Bonno - Secretário da Mesa. Certidão: Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 12/04/2022 sob o 
número 00004845298. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE (Jucerja): 33.3.0026228-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da Fartura Agropecuá
ria S.A., (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, que se realizará às 13h00min do dia 29 de Abril de 2022, na 
sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar, Flamengo, 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Examinar, discutir 
e aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras 
e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; e (b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua 
remuneração. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Apreciar e votar 
a proposta da Diretoria de aumento do Capital Social de R$66.339.646,11 
(sessenta e seis milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e qua-
renta e seis reais e onze centavos) para R$76.319.233,71 (setenta e seis 
milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e trinta e três reais e setenta 
e um centavos), que corresponde a um aumento de R$9.979.587,60 (nove 
milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta sete reais e 
sessenta centavos), com a emissão de 316.210 (trezentos e dezesseis mil 
e duzentos e dez) ações, sendo 244.367 (duzentos e quarenta e quatro mil 
e trezentos e sessenta e sete ) ordinárias nominativas e  71.843 (setenta e 
um mil e oitocentos e quarenta e três) preferenciais nominativas, a serem 
subscritas e integralizadas pelo valor patrimonial ajustado de R$31,56 (trinta 
e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme apurado no último balanço 
patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2021. O valor do aumen-
to do capital social total será subscrito e integralizado da seguinte forma, 
obedecendo rigorosamente a participação acionária atual de cada acionista 
no capital social: (1) R$9.211.996,09 (nove milhões, duzentos e onze mil, 
novecentos e noventa e seis reais e nove centavos), com a integralização de 
adiantamento para futuro aumento de capital social realizado pela acionista 
WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.; 
(2) O valor restante de R$767.591,51 (setecentos e sessenta e sete mil, 
quinhentos e noventa um reais e cinquenta e um centavos), será subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional; (3) Fixado o prazo de decadência 
de 30 (trinta) dias contados da data de publicação desta Assembleia para 
o acionista exercer o direito de preferência para subscrição das ações do 
aumento de capital, na mesma proporção do número de ações das mesmas 
espécies (ON e/ou PN) que possuírem na data da Assembleia; e (4) Eventuais 
sobras não subscritas e depois decorrido o prazo de decadência acima fixado, 
os acionistas que tiverem feito pedido de reserva de sobras no boletim de 
subscrição, poderão subscrever as ações que sobejarem, podendo eventual 
saldo remanescente ser subscrito por terceiros; (b) Alteração do Artigo 5º 
do Estatuto Social e sua respectiva consolidação, em razão do aumento de 
capital social.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022.
Eugênio Ricardo Araújo Costa

Diretor-Presidente

2W: Primeira de energia a 
ganhar Selo de Confiança da B3 

Itaipu: Revisão do 
Tratado pode mudar atual 
distribuição dos royalties

Sinosure: 
mais seguro 
de crédito à 
exportação

A China Export and 
Credit Insurance Corpora-
tion (Sinosure) informou 
que intensificou o apoio às 
indústrias verdes do país, 
fornecendo mais seguros 
de crédito à exportação, 
anunciou a corporação. 
Desde o início de 2021, a 
empresa já assegurou mais 
de 150 projetos ecológi-
cos, com a soma assegu-
rada alcançando cerca de 
US$ 7,7 bilhões.

A Sinosure também re-
forçou seu apoio financeiro 
a projetos verdes sob a Ini-
ciativa do Cinturão e Rota e 
ajudou empresas nacionais 
a explorarem mercados ver-
des e de baixo carbono no 
exterior.

Tomando a indústria 
fotovoltaica como exem-
plo, a Sinosure ajudou a 
facilitar a exportação de 
produtos fotovoltaicos no 
valor de mais de US$ 130 
bilhões de 286 empresas 
desde 2005.

Segundo a agência Xi-
nhua, a Sinosure é uma 
companhia de seguros fi-
nanciada pelo Estado e cria-
da para promover o comér-
cio exterior e a cooperação 
econômica internacional da 
China.

A 2W Energia foi a 
primeira empre-
sa com o “Selo de 

Confiança da B3” a passar 
pela auditoria da BSM Su-
pervisão de Mercado, órgão 
regulador que trabalha para 
garantir o cumprimento das 
normas de mercado pelas 
instituições e por seus pro-
fissionais.

A auditoria estava previs-
ta no regulamento do Selo 
e foi realizada no segundo 
semestre de 2021, atestando 
a conformidade da 2W nos 
principais requisitos de go-
vernança no mercado, exi-
gidos pela B3. Com isso, a 
empresa reforça sua atuação 
responsável e transparente 
no mercado de energia livre. 
A adesão ao Selo de Confian-
ça da B3, conquistado pela 
2W Energia no ano passado, 
foi voluntária.

“A B3 realiza diariamente 
um trabalho minucioso para 
o cumprimento dos requi-
sitos do Selo, descritos no 
Regimento do produto. Ter 
essa camada de validação 
independente no processo 
de monitoramento é essen-
cial para a credibilidade não 
apenas do Selo de Confian-

ça da B3 para o mercado de 
energia, mas também das 
empresas que buscam esse 
caminho”, avalia Ana Bea-
triz de Mattos, superinten-
dente de Produtos da B3.

“Para nós da 2W é uma 
satisfação muito grande ser 
a primeira empresa do setor 
elétrico a ser auditada pela 
BSM. Os resultados desta 
iniciativa reforçam que a 
mudança que estamos pro-
pondo no mercado de ener-
gia é sustentável e baseada 
em uma atuação com boa 
governança e responsável”, 
afirma Cláudio Ribeiro, 
CEO da 2W Energia.

Selo de Confiança

O Selo de Confiança 
da B3, lançado no final de 
2020, conta hoje com 14 
agentes cadastrados e foi 
criado com o objetivo de 
auxiliar os agentes no seu 
monitoramento de risco. A 
ferramenta permite que os 
agentes (comercializadoras, 
consumidores, geradores) 
tenham acesso à sua exposi-
ção de risco em energia, de 
forma individual, além de 
nível de selo e status (ade-

rente ou não aderente) dos 
demais agentes, podendo, 
com isso, aprimorar sua 
gestão de risco de inadim-
plência da contraparte no 
mercado livre de energia. 
A iniciativa reforça o esfor-
ço da B3 e dos agentes do 
mercado de energia livre em 
trazer mais transparência, 
melhoria no ambiente de 
negócios e gestão de riscos 
ao setor de energia no país.

Para André Demarco, di-
retor de Autorregulação da 
BSM, “a iniciativa conver-
ge para a atuação da BSM 
como prestadora de servi-
ços com foco em orienta-
ção e suporte às empresas 
para desenvolvimento de 
governança corporativa, 
melhorias processuais e de 
controles internos que agre-
guem valor ao seu negócio. 
Ao trazer sua experiência 
e expertise na avaliação do 
cumprimento dos critérios 
do Selo de Confiança da B3, 
a BSM auxilia o mercado de 
forma ampla, pois contribui 
para a credibilidade do Selo 
B3 e consequentemente pa-
ra evolução da governança 
corporativa dos agentes de 
energia auditados”, explica.

Os royalties pa-
gos por Itaipu 
Binacional ao 

Brasil não sofrerão prescri-
ção ou decadência nem po-
derão ter destinação diver-
sa da atualmente prevista 
em lei. O Projeto de Lei é 
o 814/22 e o texto tramita 
na Câmara dos Deputados. 
A proposta é do deputado 
Gustavo Fruet (PDT-PR). 
Ele afirma que o objetivo é 
evitar que a revisão do Tra-
tado de Itaipu, que ocorrerá 
em 2023, modifique o mo-
delo atual de distribuição 
dos royalties, prejudicando 
os municípios beneficiados 
pela receita.

Atualmente, os valores 
são repassados por Itaipu 
para os municípios e es-
tados afetados pelo reser-
vatório da usina hidrelé-
trica (90%) e para órgãos 
federais (10%). Somente 
no Paraná, segundo o de-
putado, 49 cidades rece-
bem esses royalties. “São 
medidas essenciais para 
prover segurança jurídica 
para a continuidade dos 
pagamentos dessa receita 

patrimonial”, disse Fruet.
Segundo a agência Câ-

mara de Notícias, a pro-
posta altera a Lei 8.001/90, 
que trata da distribuição 
da compensação financeira 
que as usinas hidrelétricas 
pagam aos estados, municí-
pios e órgãos da União pelo 
aproveitamento de recursos 
hídricos.

Os royalties foram defi-
nidos pelo Tratado de Itai-
pu, assinado pelo Brasil e 
pelo Paraguai em 1973, e as 
bases financeiras estão des-
critas no seu Anexo C. O 
cálculo do valor considera 
a quantidade de energia ge-
rada mensalmente, a taxa de 
câmbio e um fator de atua-
lização do dólar.

O anexo prevê que 
as regras de cálculo dos 
royalties serão revistas 
50 anos após a assinatu-
ra do tratado (portanto, 
em 2023). O projeto será 
analisado, em caráter con-
clusivo, pelas comissões 
de Minas e Energia; de Fi-
nanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ).
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Relatório da Administração
Senhores Acionistas, As demonstrações contábeis apresentadas a seguir são demonstrações resumidas e não 
devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patri-
monial da Companhia demanda a leitura das demonstrações contábeis completas auditadas, elaboradas na forma 
da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações contábeis completas auditadas, 
incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: 

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

Controladora Consolidado
ATIVO 2021 2020 2021 2020
Circulante 65.156 50.479 372.711 282.850
Caixa e equivalentes de caixa 2.538 3.172 58.443 48.737
Aplicações financeiras 50.640 35.632 152.822 127.211
Contas a receber de clientes – 253 58.366 43.056
Cotas de consórcio – – 6.848 6.427
Estoques e adiantamento fornecedor – – 71.250 35.343
Ativos biológicos – – 18.298 14.078
Impostos a recuperar e créditos tributários 209 193 3.829 4.397
Dividendos e juros sobre capital próprio 11.266 10.955 – –
Ativo não circulante mantido para venda – – 1.734 1.734
Outros ativos circulantes 503 274 1.121 1.867
Não Circulante 468.523 402.391 368.270 345.032
Contas a receber de partes relacionadas – – 302 302
Cotas de consórcio – – 2.993 –
Impostos a recuperar e créditos tributários – – 6.634 109
Depósitos judiciais e outros – – 2.612 2.614
Ativos biológicos – – – 31.772
Investimentos 449.292 382.788 622 674
Propriedade para investimento 17.359 17.691 16.688 15.617
Imobilizado 1.872 1.912 297.609 285.723
Intangível – – 9.038 8.975
Total do Ativo 533.679 452.870 740.981 627.882

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Fluxo de Caixa Proveniente das 2021 2020 2021 2020
 Operações:
 Atividade operacional
 Resultado líquido do exercício 84.555 44.692 102.631 54.020
 Resultado de equivalência patrimonial (87.649) (45.099) (26) (28)
 Depreciação e amortização 380 376 4.328 4.147
 Provisão para créditos de liquidação
  duvidosa – – (789) 23
 (Reversão) provisão de riscos
  trabalhistas, cíveis e fiscais – – (4.462) (142)
 Resultado na alienação de imobilizado – – 673 2.080
 Ajuste líquido ao valor justo dos ativos
  biológicos – – (7.605) (18.832)
 Provisão para imposto de renda e
  contribuição social diferidos – – (1.242) 5.579
 Atualizações monetárias e despesas
  com juros – – (10.033) (1.087)
 (Aumento) redução nos ativos: 8 19 (48.427) 71.548
 Aumento (redução) nos passivos: 580 (10) 18.269 (865)
 Caixa líquido utilizado nas
  atividades operacionais (2.126) (22) 53.317 116.443
 Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de investimento 3.664 (448) (34.319) (79.459)
 Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de financiamento (2.172) (2.030) (9.292) (6.820)
(Redução) Aumento no Caixa e
 Equivalentes de Caixa (634) (2.500) 9.706 30.164
 Caixa e equivalentes de caixa no
  início do período 3.172 5.672 48.737 18.573
 Caixa e equivalentes de caixa no
  final do período 2.538 3.172 58.443 48.737
(Redução) Aumento no Caixa e
 Equivalentes de Caixa (634) (2.500) 9.706 30.164

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
Reserva de lucros Ajustes de

Reserva Reserva
Reserva 

estatutária
avaliação 

patrimonial Lucros
Patrimônio 
líquido dos

Patrimônio 
líquido dos

Capital 
social

de 
Capital

Reava
liação Legal

Garantia para 
dividendos

Ativos de 
controladas

acumu
lados

contro
ladores

não contro
ladores

Patrimônio 
líquido 

Saldos em 31/12/2019 147.000 4.950 72.123 20.683 137.398 25.363 – 407.517 72.250 479.767
Realizações das reservas de controladas – – (1.113) – – 87 1.026 – – –
Ajuste em reservas de controladas – – (2.796) – – 3.165 – 369 – 369
Lucro líquido do exercício – – – – – – 44.692 44.692 – 44.692
. Constitução de reserva legal – – – 2.286 – – (2.286) – – –
. Dividendo mínimo obrigatório (5%) – – – – – – (2.172) (2.172) – (2.172)
. Constituição de reservas estatutárias – – – – 41.260 – (41.260) – – –
Efeito dos acionistas não controladores
 sob. entidades consolidadas – – – – – – – – 7.145 7.145
Saldos em 31/12/2020 147.000 4.950 68.214 22.969 178.658 28.615 – 450.406 79.395 529.801
Realizações das reservas de controladas – – (959) – – (5) 964 – – –
Ajuste em reservas de controladas – – (1.664) – – (490) – (2.154) – (2.154)
Lucro líquido do exercício (Nota 20) – – – – – – 84.555 84.555 – 84.555
. Constituição de reserva legal (Nota 20) – – – 4.276 – – (4.276) – – –
. Dividendo mínimo obrigatório (5%)
  (Nota 20) – – – – – – (4.062) (4.062) – (4.062)
. Constituição de reservas estatutárias
  (Nota 20) – – – – 77.181 – (77.181) – – –
Efeito dos acionistas não controladores
 sob. entidades consolidadas – – – – – – – – 13.712 13.712
Saldos em 31/12/2021 147.000 4.950 65.591 27.245 255.839 28.120 – 528.745 93.107 621.852

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31/12/2021 e 2020 
(Em MR$, exceto quando indicado)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 84.555 44.692 102.631 54.020
Outros resultados abrangentes – – – –
Total de resultados abrangentes para
 o exercício 84.555 44.692 102.631 54.020
Total de resultados abrangentes
 atribuíveis a:
Acionistas da companhia 84.555 44.692
Acionistas não controladores de
 empresas controladas 18.076 9.328

102.631 54.020
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado em 31/12/2021 e 2020 
(Em MR$, exceto quando indicado)

Controladora Consolidado
Operações continuadas 2021 2020 2021 2020
Receita líquida – – 1.851.171 972.391
Ajuste líquido ao valor justo de ativos
 biológicos – – 7.605 18.832
Custo das vendas – – (1.618.247)(836.910)
Lucro bruto – – 240.529 154.313
Despesas gerais e administrativas (6.319) (4.532) (123.505) (90.658)
Outras receitas operacionais 3.594 3.480 21.596 15.204
Outras despesas operacionais (70) (59) (5.308) (2.410)
Resultado de equivalência patrimonial 87.649 45.099 26 28

84.854 43.988 (107.191) (77.836)
Resultado operacional 84.854 43.988 133.338 76.477
Resultado financeiro
Receitas financeiras 2.479 855 12.918 3.270
Despesas financeiras (54) (92) (1.415) (2.722)

2.425 763 11.503 548
Resultado antes dos impostos 87.279 44.751 144.841 77.025
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente (2.724) (59) (43.377) (17.345)
 Diferido – – 1.242 (5.579)
Lucro líquido do exercício de
 operações em continuidade 84.555 44.692 102.706 54.101
Prejuízo de operações descontinuadas – – (75) (81)
Lucro Líquido do Exercício 84.555 44.692 102.631 54.020
Atribuível a:
Acionista controlador – – 84.555 44.692
Acionistas não controladores de
 empresas controladas – – 18.076 9.328

84.555 44.692 102.631 54.020
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contabeis.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
PASSIVO 2021 2020 2021 2020
Circulante 4.934 2.464 66.072 45.988
Contas a pagar 14 12 12.790 7.823
Empréstimos e financiamentos – – 5.327 5.259
Salários e encargos sociais 266 231 20.715 13.809
Impostos e contribuições a recolher 379 44 5.029 3.603
Imposto de renda e contribuição social a
 pagar 211 1 3.669 855
Dividendos a pagar 4.062 2.172 7.438 5.007
Contas a pagar a partes relacionadas – – – 830
Outras obrigações 2 4 10.274 8.574
Não Circulante – – 53.057 52.093
Empréstimos e financiamentos – – 755 3.852
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis
 e fiscais (Nota 18) – – 127 14
Provisão para imposto de renda e
 contribuição social diferidos – – 46.319 45.004
Outras obrigações – – 5.856 3.223
Patrimônio Líquido
Capital social 147.000 147.000 147.000 147.000
Reserva de Capital 4.950 4.950 4.950 4.950
Reservas de reavaliação 65.591 68.214 65.591 68.214
Reserva de lucros 283.084 201.627 283.084 201.627
Ajustes de avaliação patrimonial 28.120 28.615 28.120 28.615
Patrimônio Líquido atribuível aos
 acionistas controladores 528.745 450.406 528.745 450.406
Participação de acionistas não controladores
 no patrimônio líquido das controladas – – 93.107 79.395
Total do Patrimônio líquido 528.745 450.406 621.852 529.801
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 533.679 452.870 740.981 627.882

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas em 31/12/2021 E 2020 (Em MR$, exceto quando indicado)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis 
relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, compreendendo Balanço Patrimonial, 
Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio 
Líquido e Demonstrações dos Fluxos de Caixa, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores 
Independentes. Outrossim, esta Administração fica à disposição dos senhores acionistas, para quaisquer outros escla-
recimentos adicionais. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022.

A Administração

1. Informações Gerais: A SAJUTHÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A. é uma so-
ciedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro/
RJ, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar (parte), Flamengo, e estão identi-
ficadas nas presentes notas explicativas pela sua denominação social “SAJU
THÁ” ou por “Companhia”. A Companhia, é uma Holding não financeira, com 
outras operações de aluguel de propriedades para investimento e, através de 
sua controlada direta WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veícu
los S.A. (WLM) e controladas indiretas (CI’s), atua na produção e comercia-
lização de produtos agrupados em atividades diversas, dos segmentos auto-
motivo e agropecuário, em vários estados do Brasil, tais como: SEGMENTO 
AUTOMOTIVO - através da WLM, comercializa produtos e serviços da marca 
Scania, como caminhões pesados e extrapesados, chassis de ônibus rodoviá-
rios e urbanos, venda de peças de reposição e na prestação de serviços de 
manutenção e assistência técnica especializada, voltados aos produtos que 
comercializa. A WLM possui uma rede de quatro concessionárias com dezeno-
ve estabelecimentos localizados em diversos Estados do Brasil, por meio de 
suas regionais: WLM Equipo (Rio de Janeiro), WLM Quinta Roda (São Paulo), 
WLM Itaipu (Minas Gerais) e WLM Itaipu Norte (Pará e Amapá), todas com a 
certificação mundial D.O.S. (Dealer Operating Standard). SEGMENTO AGRO
PECUÁRIO - a Companhia atua na produção, criação e comercialização de 
bovinos de corte, cultivo e comercialização de grãos por meio das CI’s: Fartura 
Agropecuária S.A. (Fartura) e Itapura Agropecuária Ltda. (Itapura). 2. Base de 
Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis Individuais e 
Consolidadas: As demonstrações Contábeis individuais e consolidadas foram 
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
Administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas na 
preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo e/ou apre-
sentadas em suas respectivas notas explicativas. Essas políticas foram aplica-
das de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo manifestação em 
contrário. Algumas notas explicativas não estão sendo apresentadas no sentido 
de evitar repetições de informações já divulgadas nas demonstrações contábeis 
anuais de 31/12/2021 da controlada WLM. Consequentemente, estas informa-
ções anuais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações contábeis 
anuais divulgadas no site da WLM. 2.1 Critérios gerais de elaboração e di
vulgação: As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o 
custo histórico como base de valor e ativos biológicos mensurados ao valor 
justo. As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações 
contábeis individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS aplicável às de-
monstrações contábeis separadas, uma vez que o IFRS passou a permitir a 
aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas demons-
trações separadas, elas também estão em conformidade com as Normas Inter-
nacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo (IASB). Essas demons-
trações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações contábeis 
consolidadas. Nas demonstrações contábeis individuais da Companhia, apre-
sentadas em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas, os in-
vestimentos em controladas são contabilizados pelo método de equivalência 
patrimonial. Os mesmos ajustes são realizados nas demonstrações contábeis 
individuais e nas demonstrações contábeis consolidadas para chegar ao mes-
mo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia. 
Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e exigibilida-
de. Os mesmos são classificados como circulantes quando for provável que 
sua realização ou liquidação ocorra até o final do exercício seguinte. Caso 
contrário, são demonstrados como não circulantes. A única exceção a este 
procedimento está relacionada aos saldos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos, ativos e passivos que estão classificados integralmente no 
longo prazo. A emissão das demonstrações contábeis individuais e consolidado 
foi autorizada pela Diretoria em 25/03/2022. 2.2 Sumário das principais prá
ticas contábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas pela 
Companhia e suas controladas são: a) Moeda funcional: As demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de reais 
(R$/mil), sendo esta a moeda funcional e de apresentação da Companhia e de 
suas controladas. b) Ativos financeiros: A Companhia classifica seus ativos 
financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensurados 
ao valor justo reconhecido no resultado, custo amortizado e valor justo através 
de outros resultados abrangentes (quando aplicável). A classificação depende 
da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Companhia 
não possui instrumentos financeiros complexos e todos são classificados como 
custo amortizado. c) Contas a receber de clientes: As contas a receber de 
clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas, quando aplicável, das 
perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, com base em análise 
individual dos valores a receber e em montante considerado pela Administração 
necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses 
créditos, os quais podem ser modificados em função da recuperação de crédi-
tos junto a clientes devedores ou mudança na situação financeira de clientes. 
O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é rele-
vante, devido ao curto prazo de sua realização. d) Estoques: Os estoques são 
demonstrados ao custo médio das compras ou produção, sendo ajustados ao 
valor realizável líquido, quando inferior ao custo médio. Para o ativo biológico 
Soja, a Companhia mensura a custo de produção e quando o ativo está no 
“ponto de colheita” é realizado a mensuração a valor justo. Após colhido, o grão 
é tratado como estoque e é avaliado a valor realizável líquido. e) Ativos bioló
gicos: Os ativos biológicos correspondem, principalmente, a rebanho bovino 
(gado de corte) e touros, tourinhos e vacas de leite, apresentados nos ativos 
circulante e não circulante, respectivamente. Os ativos biológicos estão men-
surados pelo valor justo, deduzidos das despesas de venda. f) Operações com 
partes relacionadas (ativos não circulantes e passivos circulantes): As 
transações comerciais e financeiras realizadas com e entre as empresas con-
troladas e coligadas, em sua maior parte, referem-se a mútuos e arrendamen-
tos, atualizados pela variação da taxa SELIC, em sua maior parte. Adicional-
mente incluem aluguel de terras e pagamento de juros sobre capital próprio. 
g) Investimentos: Os investimentos em empresas controladas e coligadas 
foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investi-
mentos estão apresentados ao custo de aquisição, deduzidos de provisão para 
perdas estimadas na realização desses ativos. h) Propriedade para investi
mentos: As propriedades para investimento estão mantidas com intuito de 

auferir receita de arrendamento e não para venda no curso normal dos negócios, 
utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para pro-
pósitos administrativos e estão avaliadas pelo método de custo. i) Imobilizado: 
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, dedu-
zido da depreciação acumulada e prováveis perdas para redução do valor re-
cuperável (impairment). A Companhia utiliza o método de depreciação linear 
definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, estimada 
com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto 
para terras, as quais não são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada 
dos ativos é revisada anualmente e ajustada, se necessário, podendo variar 
com base na atualização tecnológica de cada unidade. j) Intangível: Demons-
trado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e prováveis 
perdas para redução ao valor recuperável (impairment), sendo a amortização 
calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de vida útil. k) Redução 
ao valor recuperável de ativos: O ativo imobilizado, outros ativos não circu-
lantes e os ativos circulantes relevantes da Companhia, WLM e CI’s são revi-
sados anualmente com o objetivo de verificar a existência de indício de perdas 
não recuperáveis. A Administração efetuou a análise de seus ativos conforme 
CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM nº 527/2007, e constatou que 
não há indicadores de desvalorização dos mesmos, bem como que estes são 
realizáveis em prazos satisfatórios. l) Fornecedores: As contas a pagar de 
fornecedores são reconhecidas pelo valor nominal e subsequentemente acres-
cido, quando aplicável, das variações monetárias e correspondentes encargos 
incorridos até as datas dos balanços. m) Dividendos e Juros sobre Capital 
Próprio: A proposta de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, 
quando efetuada pela Administração da Companhia, que estiver dentro da 
parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo 
circulante, por ser considerada uma obrigação legal prevista no estatuto social. 
A parcela dos dividendos superior ao dividendo mínimo obrigatório, quando 
declarada pela Administração antes do encerramento do exercício contábil a 
que se referem às demonstrações contábeis, ainda não aprovadas pelos acio-
nistas é registrada como dividendo adicional proposto, no patrimônio líquido. 
n) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhecidas 
quando a Companhia e suas controladas têm uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser 
estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do 
desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequa-
da de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São atuali-
zadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, 
observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores jurídicos da 
Companhia. o) Apuração do resultado e reconhecimento de receita: O 
resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. 
A receita de vendas é apresentada líquida dos impostos incidentes, descontos 
e abatimentos concedidos, sendo reconhecida na extensão em que satisfaz 
uma obrigação de desempenho, quando da transferência do controle dos pro-
dutos e quando possa ser medida de forma confiável, com base no valor justo 
da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou 
encargos sobre vendas. As receitas financeiras representam juros e variações 
monetárias decorrentes de aplicações financeiras e de partes relacionadas de 
transações que geram ativos e passivos monetários e outras operações finan-
ceiras. São reconhecidas pelo regime de competência quando ganhas ou in-
corridas pela Companhia. p) Imposto de renda e contribuição social cor
rente e diferido: A Companhia calcula o imposto de renda (IRPJ) e a 
contribuição social (CSLL), corrente e diferido com base nas alíquotas de 15% 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 
para imposto de renda e 9% para contribuição social, sobre o lucro líquido 
auferido. Os saldos são reconhecidos no resultado da Companhia pelo regime 
de competência. Os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos 
são registrados nos balanços pelos montantes líquidos no ativo ou no passivo 
não circulante. q) Novas normas, interpretações e alterações: Normas e 
interpretações novas e revisadas de aplicação obrigatória a partir de 01/01/2021: 
No exercício corrente, a Companhia adotou as alterações e novas interpretações 
às IFRS e aos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo 
Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting 
Standards Board - IASB) e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 
respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor para períodos anuais 
iniciados em ou após 01/01/2021.
Norma ou interpretação
Alterações ao CPC 48/ IFRS 9 - Instrumentos financeiros, CPC 38/ IAS 39 - 
Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração, CPC 40 (R1) / IFRS 
7 - Instrumentos financeiros: evidenciação, CPC 11/ IFRS 4 - Contratos de 
seguro e CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos.
A adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas não resultou em 
impactos relevantes sobre a posição patrimonial e financeira e os resultados 
da Companhia ou sobre as divulgações nestas demonstrações contábeis. 
3. Demonstrações Contábeis Consolidadas: As demonstrações contábeis 
consolidadas foram elaboradas de acordo com os princípios de consolidação 
previstos na Lei das Sociedades por Ações e segundo os critérios estabelecidos 
no CPC 36 (R3) e CPC 21 (R1), abrangendo as informações anuais das inves-
tidas, cujos exercícios sociais são coincidentes em relação ao da controladora.

Participação total 
no capital subscrito 

e integralizado
Controladas Atividade 2021 2020
Operacionais
WLM Segmento automotivo 82,90 82,90
Fartura Bovinocultura de corte 99,51* 99,46*

Itapura
Pecuária leiteira e de corte /
 Cafeicultura 100,00* 100,00*

Descontinuada
Superágua Envasamento de águas minerais 100,00 100,00
* Considerando participação indireta
Processo de consolidação: O processo de consolidação das contas patrimoniais 
e de resultado corresponde à soma horizontal dos saldos das contas do ativo, do 
passivo, das receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado com 
as seguintes eliminações: a) das participações no capital, reservas e resultados 
acumulados, cabendo ressaltar que não existem participações recíprocas; b) dos 

saldos de contas correntes e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo 
mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; 
e c) dos efeitos decorrentes das transações significativas realizadas entre 
essas empresas. 4. Dividendos a Pagar: Conforme estabelece o art. 202 da 
Lei nº 6.404/76 e o art. 31 do seu Estatuto Social, a Companhia provisionou, 
neste exercício, a título de dividendo mínimo obrigatório, o valor de R$ 4.062. 
O saldo da conta dividendos a pagar está assim representado:

Controladora e 
consolidado

Descrição 2021 2020
Dividendo obrigatório sobre o resultado do exercício 5.659 4.432
Juros sobre o Capital Próprio 878 –
Dividendo a pagar de exercícios anteriores 901 575
Total 7.438 5.007
5. Provisões para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais:  As controladas são 
partes em diversos processos oriundos do curso normal dos seus negócios, 
para os quais foram constituídas provisões baseadas na estimativa de seus 
consultores jurídicos. As principais informações desses processos, estão assim 
representadas: a) Natureza das contingências: As controladas são partes 
envolvidas em processos cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo 
essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As respectivas 
provisões para riscos foram constituídas considerando a estimativa feita pelos 
assessores jurídicos, para os processos cuja probabilidade de perda nos res-
pectivos desfechos foi avaliada como provável. A Administração acredita que a 
resolução destas questões não produzirá efeito significativamente diferente do 
montante provisionado. b) Perdas possíveis, não provisionadas no balanço: 
Os valores decorrentes de causas administrativas, ambientais, trabalhistas, 
cíveis e de execução fiscal, no montante de R$ 87.935 (2020 - R$ 65.377), cuja 
avaliação dos assessores jurídicos aponta para uma probabilidade de perda 
possível, não foram registradas nestas demonstrações contábeis.

Consolidado
Descrição 2021 2020
Tributárias 55.941 51.197
Trabalhistas 498 473
Cíveis 14.980 11.880
Ambientais 16.516 1.827
Total 87.935 65.377
6. Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social em 2021 é de R$ 147.000 
(2020 - R$ 147.000), representado por 2.000.000.000 (dois bilhões) de ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal.
Base de cálculo do dividendo obrigatório Controladora
Base de cálculo do dividendo obrigatório 2021
Lucro líquido do exercício 84.555
Realização das Reservas 964
Lucro líquido do exercício ajustado 85.519
Constituição da reserva legal (5%) 4.276
Base de cálculo do dividendo obrigatório 81.243
Dividendos obrigatórios (5%) 4.062
Total de dividendos propostos 4.062
7. Lucro Líquido por Ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito 
através da divisão do lucro líquido do exercício atribuível aos detentores de 
ações da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações disponíveis 
durante o exercício. Durante os dois últimos exercícios, não houve alteração no 
total em circulação das ações ordinárias e preferenciais da Companhia. Por 
isso, o cálculo do resultado básico por ação está apresentado considerando 
o total de ações da Companhia em circulação no final de cada exercício. No 
caso da Companhia, o lucro diluído por ação é igual ao lucro básico por ação, 
pois a Companhia não possui instrumentos patrimoniais ou contratos capazes 
de resultar em emissão de ações. O quadro abaixo, apresentado em R$, de-
monstra o cálculo do lucro por ação com base no Lucro líquido apurado em 
31/12/2021 e 2020:

Controladora e consolidado
2021 2020

Lucro básico 
 por ação

Ordinárias 
Nominativas Total

Ordinárias 
Nominativas Total

Total de ações
 em circulação -
 Unidades 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Lucro líquido
 atribuível a cada
 classe de ações
 (R$) 84.554.845,10 84.554.845,10 44.692.063,43 44.692.063,43
Lucro líquido
 básico e diluído
 por ação ON e PN
 (R$) 0,04 – 0,02 –
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CNPJ 30.458.020/0001-71
NIRE 33.3.0000065-8SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.

Aos Acionistas e Administradores da SAJUTHÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião sobre as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas da SAJUTHÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A., (“Companhia”), identificadas como controladora e consolida-
do, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da SAJUTHÁRIO 
PARTICIPAÇÕES S.A., em 31/12/2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards  
Board (IASB). Base para opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: 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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas 
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis indivi
duais e consolidadas e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis indivi
duais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas inter-
nacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operan-
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e 
suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria  das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações contábeis 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 contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de au-
ditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Companhia e suas controladas; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utili-
zadas 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 evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manter 
em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, su-
pervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2022.
BDO RCS Auditores Independentes SS Monika Marielle Du Mont Collyer
CRC 2 SP 013846/F Contador CRC 1 RJ 091300/O-6

Crédito para micro e pequenas empresas cresceu 95% na pandemia

O crescimento do 
saldo de cartei-
ra Pessoa Jurídi-

ca entre os anos de 2020 
e 2021 teve como um dos 
seus destaques o crédito 
destinado às micro e peque-
nas empresas (MPEs), cuja 
expansão acumulada no pe-
ríodo chegou a 94,7%. É o 
que revela um levantamento 
feito pela Diretoria de Eco-
nomia da Febraban intitula-
do “Desempenho do Crédi-
to para as Micro e Pequenas 
Empresas (MPEs) na Pan-
demia”, e que inaugura a sé-
rie Estudos Febraban.

Pesquisas com assuntos 
relevantes do setor bancário 
passarão a ser divulgadas 
com o objetivo de contri-
buir para o debate de temas 
de interesse que envolvam 
o setor financeiro. “Trata-
se de mais uma iniciativa 

da Federação, dentro de seu 
compromisso de transpa-
rência e de aproximação ca-
da vez maior com a popu-
lação e a sociedade”, afirma 
Isaac Sidney, presidente da 
Febraban.

“Os números desse estu-
do desfazem, por completo, 
o que muitos alardeavam 
no sentido de que o crédito 
não chegava na ponta para 
micro e pequenas empresas 
e reforçam o importante 
papel de suporte do setor 
bancário a esse segmento, 
setor fundamental de nossa 
economia, que gera milhões 
de empregos e contribui ex-
ponencialmente para o de-
senvolvimento e crescimen-
to de nosso país”, avalia.

Segundo o estudo, o 
crédito destinado para as 
MPEs ganhou participação 
na carteira Pessoa Jurídica 

Total, saindo de 13,2% em 
2019 para 19,7% em 2021. 
O desempenho do crédito 
para as empresas deste seg-
mento registrou sua maior 
expansão em 2020 (+77%), 
quando as empresas busca-
ram, com maior intensida-
de, capital de giro e se be-
neficiaram dos programas 
governamentais. Em 2021, 
o crescimento foi de 10%. 
Os dados disponíveis no 
estudo do ano de 2021 vão 
até o mês de setembro da-
quele ano.

A expansão da carteira de 
crédito para as MPEs cres-
ceu mais entre os bancos de 
maior porte, do segmento 
S1 (bancos e caixas econô-
micas que tenham ativos 
em valor igual ou superior 
a 10% do PIB ou que exer-
çam atividade internacio-
nal relevante), totalizando 

113,8% no acumulado do 
período.

Entre os bancos do seg-
mento S1, a carteira desti-
nada às MPEs avançou 8,9 
pontos percentuais, pas-
sando a representar 23,3% 
de todo o crédito destina-
do as Pessoas Jurídicas. O 
segmento S1 representou 
quase 70% de todo o crédi-
to destinado às MPEs, com 
uma carteira de aproxima-
damente R$ 250 bilhões 
em 2021. E o segmento S1 
contribuiu com cerca de 
75% da expansão do crédi-
to às MPEs entre os anos 
de 2020 e 2021.

Analisando por tipo de 
controle, o estudo revelou 
que o crescimento do cré-
dito para as MPEs foi lide-
rado pelos bancos privados 
nacionais, cuja carteira cres-
ceu 116,3% no acumulado 

do período de 2020 a 2021. 
E a participação das MPEs 
avançou mais na carteira 
dos bancos privados, que 
cresceu 7,7 pontos percen-
tuais, para 25,1% do total 
do Crédito Pessoa Jurídica 
dessas instituições financei-
ras. Os bancos privados na-
cionais têm cerca de 50% do 
crédito destinado às MPEs 
e contribuíram com quase 
60% para o crescimento do 
crédito deste segmento nos 
anos de 2020 e 2021.

MPMEs

Quando a análise inclui 
as médias empresas e o 
segmento passa a ser o das 
MPMEs (micro, pequenas 
e médias empresas), o cres-
cimento atingiu 69,8% no 
acumulado entre 2020 e 
2021. No fim de 2019, esta 

carteira representava 34,8% 
do total, e atingiu participa-
ção de 45,3% em setembro 
de 2021 (alta de 10,4 pontos 
percentuais).

Quando o desempenho 
da carteira de MPMEs é 
desmembrado para os 3 
segmentos analisados (mi-
cro, pequenas e médias em-
presas), o estudo mostra 
que, como esperado, a car-
teira das médias empresas 
é a maior em volume de re-
cursos (R$ 472,2 bilhões em 
setembro de 2021). No en-
tanto, embora o crescimen-
to tenha sido expressivo em 
todos os portes, a expansão 
do crédito em 2020/2021 
foi mais forte entre as MPEs 
(+94,7%), liderada pelas 
operações para as pequenas 
empresas (+103,1%) e, em 
menor grau, para as micro 
(+74,9%).

Tupy adquire MWM do Brasil para entrar em novos setores
Transação insere a empresa nos segmentos de energia, reposição e marítimo

A Tupy S.A, multi-
nacional brasileira 
que desenvolve e 

produz componentes es-
truturais em ferro fundido 
aplicados nos setores de 
transporte, infraestrutu-
ra, agronegócio e geração 
de energia, anunciou nesta 
segunda-feira acordo para a 
aquisição da MWM do Bra-
sil, subsidiária da Navistar 
International Corporation. 
A transação, que ainda será 
submetida à aprovação da 
autoridade antitruste brasi-
leira, está estimada em R$ 
865 milhões. 

A MWM é uma empre-
sa que fabrica motores de 
terceiros sob contratos de 
manufatura. Isso contem-

pla a usinagem, montagem, 
calibração, validação técnica 
e serviços de engenharia. 
A empresa também fabrica 
grupos geradores e atua no 
mercado de reposição de 
componentes. Recentemen-
te, tem anunciado parcerias 
que servem ao consumo de 
gás natural, biogás e uso de 
biometano, atendendo ne-
cessidades do agronegócio 
brasileiro.

A Tupy fornece compo-
nentes a todos os fabrican-
tes de caminhões, máquinas 
agrícolas, de construção e 
motores. “Juntas, MWM e 
Tupy, tornam-se uma com-
panhia singular no merca-
do, que reúne em um só 
fornecedor: serviços de 

fundição, usinagem, mon-
tagem, validação técnica e 
atividades de engenharia 
associadas. Vamos nos unir 
a uma empresa com grande 
capital intelectual e tecno-
lógico, formada por líderes 
experientes, cultura empre-
endedora e que possui ele-
vada credibilidade técnica 
em nossa indústria. Com a 
competência técnica desse 
time, estenderemos os ser-
viços por eles oferecidos 
aos nossos clientes atuais”, 
afirmou Fernando Cestari 
de Rizzo, CEO da Tupy.

Novos setores 

Segundo o CEO, a tran-
sação viabiliza a entrada da 

Tupy no setor de Energia 
& Descarbonização, forne-
cendo grupos geradores de 
eletricidade para o agrone-
gócio e outras aplicações. 
“Para isso, há um time de 
engenharia preparado para 
adaptar geradores e veícu-
los comerciais ao uso de 
biogás, biometano, biodie-
sel, gás natural e hidrogênio, 
garantindo segurança e alto 
rendimento, em um proces-
so desenvolvido, certificado 
e garantido pela fábrica da 
MWM”, contou o CEO. 

“O uso de biogás e bio-
metano para geração de 
eletricidade e como com-
bustível para frotas de ca-
minhões, ônibus e tratores 
agrícolas é a principal rota 

para a descarbonização da 
indústria nacional e expor-
tadora de proteínas, lati-
cínios, açúcar e etanol. A 
produção de biogás no Pa-
ís é inerente ao tamanho 
do agronegócio brasileiro. 
Ele também será utilizado, 
em grande medida, como 
combustível para a produ-
ção de eletricidade em pro-
priedades rurais através de 
geradores elétricos desen-
volvidos e fabricados pela 
MWM” explica José Eduar-
do Luzzi, CEO da MWM.

Reposição de peças

A aquisição também 
marca a entrada da Tupy no 
setor de reposição de peças 

e componentes de motores 
no Brasil. Com mais de 600 
pontos de venda e cerca de 
300 oficinais credenciadas e 
treinadas, em todo o país, a 
MWM tem forte atuação na 
distribuição de peças à frota 
nacional de motores diesel 
e gás.

O mercado de reposição 
e as oficinas credenciadas 
beneficiam outro negócio 
da empresa: o marítimo, 
uma vez que a MWM ofere-
ce ampla gama de soluções 
e equipamentos para pro-
pulsão marítima e geração 
de eletricidade para embar-
cações de lazer e de traba-
lho, com produtos próprios 
ou de parceiros internacio-
nalmente reconhecidos.
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LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ: 19.698.987/0001-98 - CAPITAL FECHADO

Demonstrações Fincanceiras encerradas em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO: No ano de 2021 a Lago Azul Transmissão 
S.A., sociedade de economia mista, seguiu primando pela excelência na prestação 
dos serviços, objeto do Contrato de Concessão 03/2014, na consecução de seus ob-
jetivos estratégicos, eficiência operacional e financeira, garantindo retorno aos acio-
nistas, ao tempo que também priorizou a segurança das pessoas, especialmente 
em razão da continuidade da pandemia de Covid-19. A LAZ encerrou o ano com dis-
ponibilidade de 99,9996% dos ativos, enquanto a média de disponibilidade nacional 
das linhas de transmissão em 230 kv, conforme indicadores apurados pelo Operador 
Nacional do Sistema, foi de 99,28%1 (1–Relatório ONS disponível em: https://sinte-
gre.ons.org.br/sites/2/21/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={835DC78A-
F987-4CFC-88D5-266B9E43226D}&file=DISPF%20Transmiss%C3%A3o%20
2021-12.xlsx&action=default), tendo registrado apenas um evento curtíssimo de 
desligamento. Ainda em termos operacionais destacamos os avanços na aquisição 
de sobressalentes e refazimento das medições de aterramento de pé de torres, con-
firmando a qualidade de desempenho dos equipamentos e da linha de transmissão 
após 5 anos de operação. A LAZ distribuiu aos seus acionistas R$ 2,964 milhões no 
ano de 2021, o que representa mais de 60% da Receita Anual Permitida. Também 
manteve a elevação da rentabilidade, registrando 77,3% da Receita Operacional 
Líquida e 13,6% do Patrimônio Líquido. Ressalta-se que a Receita Operacional 
contempla os efeitos do Comunicado CVM de 2020, em que instruiu premissas 
para apuração do ativo de contrato, neste sentido os resultados também seguem 
repercutindo os efeitos da metodologia aplicada. Destacamos que em dezembro 
de 2021 a LAZ concluiu o processo de Transferência das Ações, então detidas pela 
CELG T, para a CELGPAR, nos termos do Despacho Nº 2.869/2021-ANEEL. A LAZ 
poderá ser impactada tanto pelo processo de cisão da Celg GT com mudança de 
controlador da CELG T quanto pela desestatização da Eletrobras, nos termos da Lei 
14.182/2021. Para 2022 são esperados impactos nos custos e contratações refe-
rentes aos serviços de operação e manutenção da entrada de linha da subestação 
de Itapaci e na linha de transmissão, em função da alteração do controle da CELG 
T, bem como aumento do preço na prestação dos serviços por Furnas na SE Barro 
Alto, nos termos do contrato formalizado em 2021. Ressaltamos que independen-
temente das alterações mencionadas, mantemos expectativa de continuidade da 
qualidade e bom desempenho operacional. Antonio Dirceu Guimarães Machado–
Diretor-Presidente e Diretor de Engenharia e Operação; Joicymar Oliveira Lopes 
Vieira–Diretora Administrativa e Financeira. 2. PERFIL E NEGÓCIO DA LAGO 
AZUL: A Lago Azul atua no segmento de transmissão de energia elétrica com o 
propósito específico de operar e manter as instalações de transmissão decorrentes 
do Contrato de Concessão – ANEEL 03/2014, cujo objeto contempla a implantação, 
operação e manutenção do segundo circuito da Linha de Transmissão de Barro Alto 
a Itapaci (em 230kV), que possui aproximadamente 69km, respectivas entradas de 
linha, barramentos e demais instalações vinculadas. A Lago Azul teve início através 
da constituição do consórcio composto por CELG GT (50,1%) e Furnas (49,9%), 
com vistas à participação no Leilão de Transmissão 07/2013 promovido pela ANE-
EL, especificamente para concorrer ao Lote D, tendo então sagrado vencedor e, 
conforme compromisso estabelecido em edital, foi constituída a SPE para a exe-
cução do Contrato de Concessão 03/2014 com a mesma composição societária, 
a qual perdurou até dezembro/2021. A holding Companhia Celg de Participações 
S.A–CELGPAR, acionista majoritária da CELG GT promoveu no ano de 2021 uma 
reestruturação envolvendo, dentre outros a cisão de ativos da subsidiária CELG 
GT, de forma que os ativos de geração e participações em sociedades foram trans-
feridos para a holding CELGPAR, conforme deliberado na 58ª Assembleia Geral 
Extraordinária da CELGPAR e na 110ª Assembleia Geral Extraordinária da CELG 
GT, ambas de 09 de julho de 2021. O impacto da cisão para a Lago Azul, ou seja, 
transferência das ações da CELG GT para a CELGPAR, estavam devidamente 
amparadas pelo Acordo de Acionistas, contudo, considerando que se tratava de al-
Balanço patrimonial Em 31/12/21 e 2020 (em MR$) Notas 31/12/21 31/12/20
ATIVO 54.669 51.252
CIRCULANTE 7.362 7.806
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.391 3.363
Concessionárias e permissionárias 411 446
Impostos a recuperar 5 180 124
Ativo de contrato 6 4.354 3.854
Outros ativos circulantes 26 19
NÃO CIRCULANTE 47.307 43.446
Ativo de contrato 6 47.276 43.442
Imobilizado líquido 19 4
Intangível 12 -
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 54.669 51.252
CIRCULANTE 2.801 4.576
Fornecedores 7 885 1.283
Salários e encargos 122 106
Obrigações fiscais 84 109
Dividendos a pagar 9 1.604 2.964
Encargos setoriais 100 86
Outros passivos circulantes 6 28
NÃO CIRCULANTE: Impostos diferidos 8 1.755 1.712
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9 50.113 44.964
Capital social 35.156 35.156
Reserva legal 1.254 916
Reserva de retenção de lucros 13.703 8.892
Demonstração dos resultados dos exercícios Em 31/12/21 e 2020 (em MR$) 

Notas 31/12/21 31/12/20
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 10 8.828 5.351
Custos de operação e manutenção 11 (670) (463)
Custos Operacionais 11 (324) (230)
LUCRO BRUTO 7.834 4.658
Despesas operacionais 12 (1.009) (1.111)
Outras receitas e despesas - 14
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 6.825 3.561
Receitas financeiras 104 136
Despesas financeiras (4) (56)
RESULTADO FINANCEIRO 13 100 80
LUCRO ANTES DO IR E DA C.S. 6.925 3.641
IR e C.S. correntes 14 (128) (168)
IR e C.S. diferidos 14 (44) (14)

(172) (182)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 6.753 3.459

Demonstração dos resultados abrangentes Em 31/12/21 e 2020 (em MR$)
31/12/21 31/12/20

Lucro líquido do exercício 6.753 3.459
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício 6.753 3.459

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Em 31/12/21 e 2020
(em MR$)

Ca-
pital 

Social

Reservas de Lucros

Total

Re-
serva 
Legal

Reten-
ção de 
lucros

Lucros/
Prej. acu-
mulados

Saldos em 31/12/19 (reapresentado) 35.156 742 10.470 - 46.368
Distrib. de dividendos adicionais 
propostos - - (4.043) - (4.043)
Lucro líquido do exercício - - - 3.459 3.459
Constituição da reserva Legal - 174 - (174) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (820) (820)
Reserva de retenção de lucro - - 2.465 (2.465) -
Saldos em 31/12/20 35.156 916 8.892 - 44.964
Lucro líquido do exercício - - - 6.753 6.753
Constituição da reserva Legal - 338 - (338) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (1.604) (1.604)
Reserva de retenção de lucro - - 4.811 (4.811) -
Saldos em 31/12/21 35.156 1.254 13.703 - 50.113

teração de controle da Concessão, em consonância com a Resolução Normativa nº 
484/2017 – ANEEL, foi requerida anuência prévia para concretização da operação. 
A referida anuência foi concedida através do Despacho Nº 2.869 publicado em 17 
de setembro de 2021. Em atendimento às determinações do Despacho ANEEL, no 
prazo então estabelecido, em 27 de dezembro de 2021 a LAZ concluiu o processo 
de transferência das ações com o devido assentamento das transferências no Livro 
de Registro de Ações Nominativas e no Livro de Transferência de Ações. Após co-
municação dos referidos atos a ANEEL foi formalmente informada e providenciou 
o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o qual se encontra em processo de 
formalização. Neste sentido, a LAZ, sociedade de economia mista, continua sub-
metida aos normativos sobre governança preconizados na Lei 13.303/2016. Vide a 
seguir organograma contemplando estrutura societária da Companhia:

A Companhia observa Código de Conduta e Integridade das acionistas. Tem apro-
vado em seus conselhos planos de longo prazo e plano de negócios, considerando 
oportunidades e riscos, conforme requerido pela referida lei. Destaca-se que a partir 
de 2022 o orçamento de investimentos da LAZ passará a integrar o orçamento do 
Estado de Goiás. Além disso a companhia passou a constar do processo de Ouvi-
doria integrada do Estado e, deverá atender aos critérios da Lei da Transparência 
de acordo com padrões do Estado de Goiás. 3. INVESTIMENTOS: A Lago Azul 
realizou seus principais investimentos durante a fase de implantação do empreendi-
mento. Em 2021 atuou na elaboração dos instrumentos necessários para aquisição 
de sobressalentes, tendo fechado alguns contratos, dentre eles o de aquisição de 
cabos. Em 2022 devem ser adquiridos os demais itens constantes do mapeamento 
realizado em conjunto com acionistas, cuja previsão é da ordem de R$ 1,6 milhões. 
4. CENÁRIO ECONÔMICO E SETORIAL: Observou-se no ano de 2021 cresci-
mento econômico, estimado em 4,5% (Boletim Focus 07.01.2022), elevação da 
inflação, passando para a casa de dois dígitos, 10,18%, mais que o dobro da regis-
trada em 2020, 4,5%. A variação da inflação impacta tanto nas receitas da compa-
nhia, uma vez que a Receita Anual Permitida (RAP) é atualizada pelo IPCA, como 
na estrutura de custos, também indexados ao mesmo índice. Ainda em termos ma-
croeconômicos em 2021 se observou uma das menores taxas de juros nacionais, 
tendo iniciado o ano com meta anual de 2%. Contudo, com a deterioração de vários 
fatores macroeconômicos, o Comitê de Política Monetária passou a elevar a taxa 
de juros a partir de março/2021, encerrando o ano com a Selic em 9,25%. A Selic 
impacta tanto as aplicações financeiras da companhia quanto custo de crédito. Em 
termos de adimplência o segmento de Transmissão praticamente passou incólume 
pela pandemia, mesmo com taxa de desemprego ainda elevada em 2021, da ordem 
de 14,46% no início do ano. Por outro lado, a desvalorização cambial do real frente 

ao dólar, e as alterações das cotações internacionais dos metais, impactaram con-
sideravelmente os preços de equipamentos e outras matérias primas empregadas 
nas estruturas e sistema de transmissão.  5. DESEMPENHO OPERACIONAL: 
A Lago Azul tem como um de seus objetivos estratégicos o bom desempenho na 
prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica com a maximização da 
disponibilização de suas instalações ao Sistema Interligado Nacional–SIN. Como 
demostrado no gráfico abaixo a disponibilidade em 2021 foi de 100% durante 11 
meses e 99,99552% em julho/2021:

6. DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO: Em linhas gerais, a empresa con-
tinua com bom desempenho econômico Financeiro, registrando Lucro Líquido em 
2021 da ordem de R$ 6,75 milhões, frente a R$ 3,46 (2020 Reapresentado), o que 
decorre principalmente do aumento das Receitas Operacionais Líquidas, na me-
dida que saltou de R$ 5,35 milhões em 2020 (Revisado) para R$ 8,83 milhões em 
2021 repercutindo ainda os efeitos do Comunicado CVM de 2020 em relação a Ativo 
de Contrato. Em termos operacionais, verifica-se um aumento de 11,9% nos custos 
relativos a operação e manutenção e demais despesas operacionais, passando 
de R$ 1,79 milhões em 2020 (Reapresentado) para R$ 2,00 milhões em 2021. Tal 
elevação decorre tanto dos impactos da inflação (10,1%), quanto do aumento efe-
tivo de alguns componentes, como por exemplo, o contrato de CPSOM com Fur-
nas. Já em termos de resultado financeiro, houve um ligeiro aumento. Passou de 
R$ 80 mil (2020) para R$ 100 mil (2021), impactado principalmente pela redução 
das despesas financeiras, que em 2020 foi de 56 (mil) contra 4 (mil) em 2021. Em 
linhas gerais, a companhia continua sem endividamento, com crescimento regular 
da receita, sofrendo impactos de alterações de critérios contábeis e os dispêndios 
operacionais equilibrados. Segue síntese dos principais números da LAGO AZUL:

2014 2015 2016 2017 2018
2019 
Reap. 2020 2021

ROL (R$ MIL) 2.096 15.853 18.541 9.307 6.905 4.442 5.351 8.828
EBITDA (R$ MIL) -374 245 2.850 3.827 5.447 2.516 5.563 7.400
Lucro Líq.(R$ MIL) -284 459 2.098 3.934 5.381 2.546 3.459 6.753
Margem Líq. (R$ MIL) -13,5% 2,9% 11,3% 42,3% 77,9% 57,3% 64,6% 76,5%
Endividamento 
(R$ MIL) 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Circulante 
Líquido–CCL 1.866 -281 6.460 4.421 5.348 4.899 3.230 4.561
Liquidez Corrente–LC 40,49 0,94 5,44 1,90 2,37 1,98 1,71 2,63

Demonstração dos fluxos de caixa Em 31/12/21 e 2020 (em MR$)
31/12/21 31/12/20

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da C.S. 6.925 3.641
Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Rendimentos sobre ativo de contrato (8.688) (5.362)
Atualização financeira de impostos a recuperar 5 (7)
Depreciação e amortização 4 2

(1.754) (1.726)
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais
Concessionárias e permissionárias 35 (49)
Impostos a recuperar (91) -
Ativo de contrato 4.355 4.003
Outros ativos circulantes (8) 330
Fornecedores (397) (609)
Obrigações fiscais 20 150
Encargos setoriais 15 21
Salários e encargos 16 48
Outros passivos circulantes (23) (407)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.168 1.761
IR e C.S. pagos (145) -

2.023 1.761
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de Imobilizado (19) -
Aquisições de intangível (12) -
Caixa líquido consumido pelas atividades de 
investimento (31) -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (2.964) (4.368)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de 
financiamento (2.964) (4.368)
Redução/Aumento líquido de caixa e equivalentes
 de caixa (972) (2.607)
Início do exercício 3.363 5.970
Final do exercício 2.391 3.363
Redução/Aumento líquido de caixa e equivalentes
 de caixa (972) (2.607)

Demonstração dos valores adicionados Em 31/12/21 e 2020 (em MR$)
Receita 31/12/21 31/12/20

Receita operacional 9.063 5.808
Insumos adquiridos de terceiros

Custos (994) -
Materiais / Serviços de terceiros (116) (864)

Depreciação / amortização: Depreciação (4) (2)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 7.949 4.942
Valor adicionado recebido em transferência: Receita 
financeira 104 136
Valor adicionado total a distribuir 8.053 5.078
Distribuição do valor adicionado

Pessoal 805 824
Remuneração direta 708 735
Benefícios 50 51
FGTS 47 38
Impostos, taxas e contribuições 390 649
Federais 344 580
Estaduais 46 69
Remuneração de capitais de terceiros 105 146
Arrendamentos e aluguéis 38 32
Juros - 56
Outros 67 58
Remuneração de capitais próprios
Lucro do exercício 6.753 3.459

TOTAL 8.053 5.078

investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando 
tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data 
da aquisição. 3.3. Concessionários e permissionários: Destinam-se à contabili-
zação dos valores a receber referentes ao serviço de transmissão de energia, regis-
trados pelo regime de competência. O faturamento dos valores a receber foi efetu-
ado conforme determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, por 
meio dos avisos de crédito (AVCs) mensais. Foi constituída provisão em montante 
considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é con-
siderada duvidosa, com base na avaliação individual de cada cliente com parcelas 
em atraso. 3.4. Ativo de contrato: Conforme previsto no contrato de concessão, o 
concessionário atua como prestador de serviço. O concessionário implementa, am-
plia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação de infraestru-
tura) usada para prestar um serviço público além de operar e manter essa infraes-
trutura durante o prazo de concessão.  O contrato de concessão não transfere ao 
concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É 
prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços públi-
cos, sendo os bens revertidos ao Poder Concedente após o encerramento do res-
pectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a infraestrutura para a 
prestação dos serviços públicos em nome do Poder Concedente, nas condições 
previstas no contrato de concessão. Ativo de contrato: Com a entrada em vigor em 
1º/01/18 do CPC 47, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado 
ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a passagem do 
tempo enquadram as transmissoras nessa norma. Com isso, as contraprestações 
passam a ser classificadas como um “ativo de contrato”.  O ativo de contrato se ori-
gina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e imple-
mentar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do 
tempo do projeto, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satis-
fação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à 
medida que a Cia. opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato 
equivalente à contraprestação daquele pela satisfação da obrigação de desempe-
nho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada além da passagem do 
tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. Os benefícios 
deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de contrato das conces-
sionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor presente dos seus 
fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, 
ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revi-
são Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita 
Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem 
pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Esses recebimen-
tos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais 
investimentos não amortizáveis (bens reversíveis) geram o direito de indenização 
do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. A implementação da infra-
estrutura, atividade executada durante a fase de obra, tem o direito a contrapresta-
ção vinculado a performance de finalização da obra e das obrigações de desempe-
nho de operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconheci-
mento da receita e dos custos das obras relacionadas à formação desse ativo 
através dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implemen-
tação da infraestrutura efetuados nos ativos de concessão a partir de 1º/01/18 pas-
saram a ser registrados na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um 
ativo de contrato, por terem direito à contraprestação ainda condicionados à satis-
fação de outra obrigação de desempenho. As receitas com implementação da infra-
estrutura e receita de remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas ao dife-
rimento do PIS e da COFINS, registrados na conta “Impostos diferidos” no passivo 
não circulante. 3.5. Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em 
favor da Cia. e seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. Um passi-
vo é reconhecido no balanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou constitu-
ída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base 
as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer nos próximos 12 
meses. 3.6. Distribuição de dividendos: A política de reconhecimento contábil de 
dividendos está em consonância com as normas previstas no CPC 25 e ICPC 08, 
as quais determinam que os dividendos propostos a serem pagos e que estejam 
fundamentados em obrigações estatutárias, devem ser registrados no passivo cir-
culante. O estatuto social da Cia. prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual 
seja distribuído a título de dividendos. Adicionalmente, de acordo com o estatuto 
social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de juros 
sobre o capital próprio e de dividendos intermediários. Desse modo, no encerra-
mento do exercício social e após as devidas destinações legais, a Cia. registra a 
provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso 
do exercício, ao passo que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo 
obrigatório como “Proposta de distribuição de dividendo adicional” no patrimônio 
líquido. 3.7. Provisão para redução ao provável valor de recuperação de ativos 
financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identifi-
cação de eventual indicação de redução no seu valor de recuperação dos ativos 
(impairment). Os ativos são considerados irrecuperáveis quando existem evidên-
cias de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o seu reconhecimento inicial 
e que tenham impactado o seu fluxo estimado de caixa futuro. 3.8. Receita e custo 
de construção: Serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e 
melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infra-
estrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescen-
do-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os 
projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da 
infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações é imple-
mentada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As varia-
ções positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas no resul-
tado quando incorridas. Toda a margem de construção é recebida durante a obra e 
variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no 
momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Cia. 
utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Conce-
dente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de 
operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posterio-
res, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financia-
mento. 3.9. Receita de remuneração do ativo de contrato: Juros reconhecidos 
pelo método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos 
investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios 
específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo 
contratual, determinada na data de início de cada contrato de concessão. A taxa de 
retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento de caixa. 
3.10. Receita de operação e manutenção: Serviços de operação e manutenção 
das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início após o término da 
fase de construção e que visa a não interrupção da disponibilidade dessas instala-
ções. 3.11. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras 
abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no re-
sultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem 
despesas com juros e variações monetárias sobre dívidas. 3.12. Tributação e en-
cargos regulatórios: Em 2021, a Cia. manteve a opção pela tributação pelo lucro 
presumido, cuja base de cálculo do IR e da C.S. é calculada por meio da aplicação 
do percentual de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta, sobre os ga-
nhos de capital e demais receitas. Conforme facultado pela legislação tributária, a 
Cia. optou pela tributação no lucro presumido. Sendo assim, o IR e da C.S., calcula-
dos por meio da aplicação do percentual sobre o faturamento líquido efetivamente 
recebido ajustado pelo fator de presunção de 8% e 12% respectivamente para IR e 
C.S. somados com as receitas financeiras. Os percentuais de presunção estão em 
consonância com o disposto no item 44 da Nota Técnica n 75/SER/ANEEL e acom-
panham os critérios adotados por inúmeras empresas do ramo de transmissão. O 
IR é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 
10% para os lucros que excederem R$ 240 no período de 12 meses e compensados 
os prejuízos fiscais existentes, reconhecidos pelo regime de competência. A C.S. 
sobre o lucro é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado, também 
considerando a compensação de bases negativas, reconhecidos pelo regime de 
competência. As antecipações ou valores passíveis de compensação são demons-
tradas no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua reali-

Notas Explicativas em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)
1 Informações gerais: A Lago Azul Transmissão S.A. (Cia.), sociedade privada de 
capital fechado, foi constituída em 09/12/13 e está estabelecida na Rua do Carmo 
nº 6, 9º pavimento, salas 909 a 912, Centro, RJ – RJ, CEP: 20.011-020. A Cia. é uma 
Sociedade de Propósito Específico e tem por objeto social a exploração de conces-
sões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implan-
tação e exploração de instalações de transmissão e demais serviços complemen-
tares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é regulamenta-
da pela ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). A Cia. assinou 
o Contrato de Concessão nº 03/14 da ANEEL, com prazo estimado de entrada em 
operação em 30 meses a partir da data da assinatura com o prazo de concessão de 
30 anos. 1.1 Da concessão: A Cia. foi constituída a partir do Consórcio Lago Azul, 
vencedor do Lote D do Leilão de Transmissão nº 07/13, realizado pela ANEEL em 
14/11/13. O Lote D é composto pela seguinte instalação, no Estado de Goiás: – LT 
230 kV Barro Alto – Itapaci, C2 (69 km). As instalações de transmissão são compos-
tas pela: • Linha de Transmissão Barro Alto – Itapaci, em 230 kV, circuito simples, 
segundo circuito, com extensão aproximada de 69 km, com origem na Subestação 
Barro Alto e término na Subestação Itapaci.  • Com entradas de linhas, barramentos, 
instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, 
supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. 
Em 19/09/16, a Cia. entrou em operação passando a receber a RAP integralmente. 
A Receita Anual Permitida (RAP) foi determinada em R$ 3.050 (Três milhões e 
cinquenta mil reais), valor histórico, e será corrigida anualmente, com base na varia-
ção do IPCA, no mês/07/cada ano, e passará por revisão tarifária a cada cinco anos, 
nos termos do contrato de concessão. A Receita Anual Permitida (RAP) para o ci-
clo/07/21 a junho de 2022, é de R$ 4.705, conforme Resolução Homologatória nº 
2895, de 13/06/21. 1.2 Efeitos da pandemia do COVID-19: Desde março de 2020, 
foi declarada pela OMS a pandemia global referente ao novo Corona vírus (CO-
VID-19). A Cia. vem adotando as medidas necessárias para manter a normalidade 
de suas operações, ao tempo que segue as recomendações dos órgãos governa-
mentais, buscando preservar seus colaboradores, evitando a propagação da doen-
ça. Em termos financeiros e técnicos, considerando o histórico, a Lago Azul não 
registrou impactos significativos em decorrência da referida pandemia. 2 Elabora-
ção e apresentação das principais práticas contábeis: As DFs. da Cia., referen-
tes ao exercício findo em 31/12/21, foram preparadas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as dispo-
sições contidas na Lei das S.A. e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo 
CPC. A Cia. adotou os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos 
pelo CPC, que estão em vigor em 31/12/21. As DFs. foram preparadas utilizando o 
custo histórico como base de valor. As DFs. foram elaboradas com apoio em diver-
sas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contá-
beis envolvidas na preparação dessas DFs. foram apoiadas em fatores objetivos e 
subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas DFs.. Itens significativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo méto-
do de ajuste a valor presente, recuperabilidade dos impostos diferidos, análise do 
risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim 
como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive 
para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas po-
derá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas DFs., 
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Cia. revi-
sa suas estimativas pelo menos anualmente. As DFs. da Cia. apresentam informa-
ções comparativas ao exercício anterior e foram autorizadas pela Administração em 
21/01/22. a) Moeda funcional: As DFs. estão apresentadas em reais, que é a mo-
eda funcional e de apresentação da Cia. Todos os saldos foram arredondados para 
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. b) Base de prepa-
ração e mensuração: As DFs. foram elaboradas com base no custo histórico, ex-

ceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores 
justos na data do fechamento do balanço, conforme descrito nas práticas contábeis 
a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapresta-
ções pagas em troca de ativos. As principais práticas contábeis aplicadas na prepa-
ração destas DFs. foram adotadas de modo consistente com as DFs. do exercício 
findo em 31/12/20, e estão descritas a seguir: 2.1 Apuração do resultado: O resul-
tado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de compe-
tência. 2.2 Receita operacional: A receita é reconhecida na extensão em que for 
provável que benefícios econômicos serão gerados para a Cia. e quando possa ser 
mensurada de forma confiável. A receita líquida é mensurada com base no valor 
justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e encargos 
sobre vendas. 2.2.1 Receita de concessão: a) Receita de operação e manuten-
ção: As receitas oriundas dos serviços de Operação Manutenção (“O&M”) são de-
terminadas com base nos termos do contrato de concessão destinados para fazer 
face aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante 
o prazo da concessão e sujeito à revisão tarifária. b) Receita de remuneração dos 
ativos de concessão: A receita financeira de concessão corresponde à remunera-
ção pela taxa de desconto, que corresponde à taxa interna de retorno do projeto, do 
fluxo incondicional de recursos estabelecido pelo poder concedente através da re-
ceita anual permitida (RAP). 2.2.2 Receita de juros: A receita de juros é reconheci-
da quando for provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a 
Cia. e o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade. A receita de juros 
é reconhecida pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre 
o montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que descon-
ta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada 
do ativo financeiro indenizável em relação ao valor contábil líquido inicial deste ativo. 
2.3 Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros somente são reconhe-
cidos a partir da data em que a Cia. se torna parte das disposições contratuais dos 
instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao 
seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis 
à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classi-
ficados na categoria ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são dire-
tamente lançados no resultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre 
a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de 
classificação de ativos e passivos financeiros. a) Ativos financeiros não derivati-
vos: Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Cia. são: caixa e equivalen-
tes de caixa, contas a receber de clientes e ativo financeiro indenizável. b) Passivos 
financeiros não derivativos: Os principais passivos financeiros reconhecidos pela 
Cia. são: fornecedores e demais contas a pagar. Estes passivos financeiros não são 
usualmente negociados antes do vencimento. Após reconhecimento inicial, são 
mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, 
atualização monetária e variação cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no 
resultado, quando incorridos. c) Desreconhecimento (baixa) dos ativos financei-
ros: Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou 
parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando os direitos 
de receber fluxos de caixa do ativo expirarem. Um passivo financeiro é baixado 
quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo finan-
ceiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substan-
cialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamen-
te alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original 
e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes 
valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. 3 Principais políti-
cas contábeis: A Cia. aplicou as principais políticas contábeis descritas abaixo de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas DFs.. 3.1. Apura-
ção do resultado: É apurado em conformidade com o regime contábil de compe-
tência do exercício. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa: São mantidos com a fina-
lidade de atender aos compromissos de caixa de curto prazo e não para investimen-
to ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalen-
te de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de 
caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um 
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Demonstrações Fincanceiras encerradas em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
zação. Além do IR e da C.S., a receita de prestação de serviço de transmissão está 
sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas seguintes alíquotas 
básicas:  • COFINS e PIS à alíquota de 3,65%. • Taxa de Fiscalização de Serviços 
de Energia Elétrica - TFSEE mensal fixada pelos Despachos emitidos pela ANEEL. 
• As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de transmissão de 
energia elétrica estão obrigadas a destinar anualmente o percentual de 1% de sua 
receita operacional líquida, apurada de acordo com o dispositivo no Manual de 
Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do setor 
elétrico, conforme Lei 9.991/00 e Resolução Normativa Aneel nº 504/12. Esses 
encargos são apresentados como deduções da receita de uso do sistema de trans-
missão na demonstração do resultado. Imposto diferido é gerado por diferenças 
temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus 
valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as di-
ferenças tributárias temporárias. 3.13. Ajuste a valor presente de ativos e passi-
vos: Os ativos e passivos monetários de LP e os de curto prazo, quando o efeito é 
considerado relevante em relação às DFs. tomadas em conjunto, são ajustados 
pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levando em conside-
ração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos 
implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas 
receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados 
com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência de 
exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e 
receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de 
juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. 3.14. Demonstrações dos fluxos 
de caixa: Foi preparada pelo método indireto e está apresentada de acordo com o 
pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido 
pelo CPC. 3.15. Demonstrações do valor adicionado: Foram preparadas e estão 
apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 09 - Demonstração 
do valor adicionado, emitido pelo CPC. 3.16. Informações por segmento: A Cia. 
não possui diferentes segmentos de negócios e administra o resultado das opera-
ções com base na estrutura da demonstração de resultados. Desta forma, não está 
sendo apresentada qualquer informação por segmento. 3.17. Instrumentos finan-
ceiros: A Cia. aplicou os requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a 
partir de 1º/01/18, relativos à classificação e mensuração dos ativos e passivos fi-
nanceiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor re-
cuperável. a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Com a adoção do 
CPC 48, os instrumentos financeiros passaram a ser classificados em três catego-
rias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A norma 
também elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, 
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação dos ativos finan-
ceiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa 
contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A partir 
de 1º/01/18 a Cia. passou a apresentar os instrumentos financeiros da seguinte 
forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para 
negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo 
por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao 
valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente 
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resul-
tado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo 
custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contra-
tuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e 
de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível 
de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam mé-
todo de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperá-
vel. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, 
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imate-
rial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment) - O CPC 48 
substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo 
de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará 
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos 
patrimoniais. A Cia. não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos 
exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconheci-
mento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao rece-
bimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação 
na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo finan-
ceiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Cia. em 
tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separa-
do. b) Passivos financeiros: São classificados como ao valor justo por meio do resul-
tado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio 
do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensura-
dos pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.18. Ar-
rendamentos: A Cia. avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou 
contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o 
uso de um ativo identificado por um período em troca de contraprestação. A Cia. 
aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os ar-
rendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativo 
de baixo valor. A Cia. reconhece o passivo de arrendamento para efetuar pagamen-
tos de arrendamento e ativo de direito de uso que representam o direito de uso dos 
ativos subjacentes. Ativos de direito de uso: A Cia., reconhece os ativos de direito de 
uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente 
está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, 
deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recu-
perável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrenda-
mentos. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrenda-
mento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrenda-
mentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrenda-
mento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo 
menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Em 
determinados casos, se a titularidade do ativo arrendado for transferida para a Cia. 
ao final do prazo do arrendamento ou se o custo representar o exercício de uma 
opção de compra, a depreciação é calculada utilizando a vida útil estimada do ativo. 
Os ativos de direito de uso também estão sujeitos a redução ao valor recuperável. 
Passivos de arrendamento: Na data de início do arrendamento, a Cia. reconhece os 
passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do 
arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamen-
tos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pa-
gamentos fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, paga-
mentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores 
esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Ao calcular o valor pre-
sente dos pagamentos do arrendamento, a Cia. usa sua taxa de empréstimo incre-
mental na data de início porque a taxa de juro implícita no arrendamento não é facil-
mente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é 
aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de 
arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamen-
to é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrenda-
mento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento ou uma alteração na ava-
liação de uma opção de compra do ativo subjacente. A Cia. avaliou e não identificou 
itens que se enquadram no CPC 16, assim, não há efeitos a serem divulgados nas 
DFs.. 3.19. Normas e interpretações novas e revisadas: As normas e interpreta-
ções novas, alteradas e emitidas, ou que ainda não estejam em vigor até a data de 
emissão destas DFs., estão descritas a seguir. A Cia. pretende adotá-las, se cabível, 
quando entrarem em vigor. a) Revisadas e vigentes: · CPC 06 (R2) - Arrendamen-
tos; · CPC 11 – Contratos de Seguro; · CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reco-
nhecimento e Mensuração; · CPC 40 (R1) - Instrumentos Financeiros: Evidencia-
ção; · CPC 48 - Instrumentos Financeiros. Os CPCs revisados e vigentes estabele-
cem alterações em decorrência do termo “Reforma da Taxa de Juros de Referência 
– Fase 2”. Para o pleno atendimento às normas internacionais de contabilidade, a 
Cia. deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após 
1º/01/21. Para o caso do CPC 06 (R2), especificamente, a revisão refere-se a Be-
nefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de 
Arrendamento que vão além de 30/06/21.  A Cia. avaliou as alterações e não identi-
ficou impacto significativo sobre as DFs. de 31/12/21. b) Revisadas e não vigentes: 
· CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; · CPC 27 – 
Ativo Imobilizado; · CPC 37 (R1) – Adoção Inicial das Normas Internacionais de 
Contabilidade; · CPC 48 - Instrumentos Financeiros. Os CPCs revisados estabele-
cem 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 Cia. deve aplicar essas alterações nos períodos 
anuais com início em, ou após 1º/01/22. Não é esperado que essas alterações te-
nham impacto significativo sobre as DFs. da Cia.
4 Caixa e equivalentes de caixa 31/12/21 31/12/20
Caixa e bancos - conta movimento 287 667
Aplicações financeiras – BB CP Corp 400Mil 2.104 2.696
Total 2.391 3.363
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança 
de valor. Em 31/12/21, a aplicação financeira referente à RF CP Empresa Ágil teve 
sua rentabilidade nos últimos 12 meses, à taxa de 3,80%. Essas aplicações estão 
classificadas como disponíveis para negociação e refletem nas datas do balanço, 
o valor de mercado. 5 Impostos a recuperar: Em 31/12/21, o valor de R$ 180 (R$ 
124, em 31/12/20), classificado como imposto a recuperar, é referente ao IR retido 
na fonte quando do resgate de aplicações financeiras, e aos tributos retidos sobre 
faturamentos, adicionados à correção monetária pela taxa Selic atualizada mensal-
mente. Estes valores serão compensados com os impostos apurados mensalmen-
te e no encerramento do exercício. 6 Ativos de contrato: As concessões de trans-
missão da Cia. são classificadas como ativos contratuais. As principais premissas 
para mensuração do ativo contratual da transmissão seguem abaixo sumarizados: • 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Opinião: Examinamos as DFs. da Lago Azul Transmissão S.A. (“LAZ” ou “Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/21 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as DFs. acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Lago Azul Transmissão S.A. em 31/12/21, o desempenho de suas operações e o seu fluxo de caixa 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 respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs.”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Base de presunção dos impostos sobre a receita: Chamamos atenção a nota explicativa nº 14 as DFs., que apresenta que, conforme facultado pela legislação tributária, a Cia. optou 
pela tributação no lucro presumido. Sendo assim, o IR e da C.S., calculados por meio da aplicação do percentual sobre o faturamento líquido efetivamente recebido ajustado pelo fator de presunção de 8% e 12%, respectivamente para IR e C.S. somados 
com as receitas financeiras. Os percentuais de presunção estão em consonância com o disposto no item 44 da Nota Técnica nº75/SRE/ANEEL e acompanham os critérios adotados por inúmeras empresas do ramo de transmissão. Porém, há discussão 
quanto a aplicação dessa prática, pois de acordo com a Lei 9.249/1995, Art. 15, para prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço público, a 
alíquota de presunção seria de 32% para o cômputo dos referidos impostos. A Cia. recebeu no dia 03/05/21, Termo de Intimação Fiscal, nº 0120100.2021.00107 emitido pela Receita Federal do Brasil – RFB, para prestar esclarecimentos sobre a utilização 
dos percentuais de presunção de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL, nos exercícios de 2017 e 2018. No dia 10/08/21, recebeu outro Termo de Ciência e Intimação Fiscal, solicitando esclarecimentos também sobre o exercício de 2019. A Cia. entrou 
com recurso, datado de 02/09/21, solicitando que seja assegurado o direito de a Lago Azul aplicar os percentuais de presunção de 8% e 12% sobre as suas receitas decorrentes de contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia 
elétrica para fins de determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente. O recurso encontra-se ainda em análise pela RFB, sendo que o último Termo de Ciência da Continuidade do Procedimento Fiscal é de 20/09/21. Em 07/12/21 
foi emitido novo Termo de Intimação requerendo informação da Lago Azul sobre eventuais processos judicializados. Em 14/12/21 a empresa informou que não havia até o momento qualquer processo judicial sobre o tema, desta forma em 06/01/22 foi 
emitido novo Termo de Ciência de Continuidade de Processo Fiscal. A diferença de alíquota no cálculo dos impostos não se encontra provisionada nas referidas DFs.. Nossa opinião sobre as DFs. não contém modificações relacionada a esse assunto. 
Outros Assuntos: Cobertura de seguros: Mesmo não sendo escopo de nossos trabalhos avaliar a razoabilidade da cobertura de seguros da Cia., a Administração está com dificuldades em negociar o seguro de risco operacional por falta de interesse 
de seguradoras em apresentar propostas, dado o pequeno volume a ser segurado, proporcional ao tamanho do ativo. Quanto a cobertura de seguros de responsabilidade civil, de diretores e administradores, a Cia. não possui políticas próprias para 
contratação. Demonstração do Valor Adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31/12/21, elaborada sob a responsabilidade da administração da Cia., e apresentada como informação suplementar para 
fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das DFs. da Cia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as DFs. e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevan-
tes, segundo os critérios definidos nessa Norma e são consistentes em relação às DFs. tomadas em conjunto. Responsabilidades da Diretoria e do Conselho de Administração pelas DFs.: A diretoria é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das DFs. 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), e pelos controles internos que ela determinou 

Receita RAP estipulada no contrato de concessão; • Curva de investimento previsto 
indexado ao contrato de concessão, taxa de depreciação considerada no contrato 
de concessão; • Taxa de retorno implícita do contrato obtida após a precificação das 
margens pelo fluxo de RAP esperado no momento da renovação ou celebração 
contratual em comparação ao fluxo de investimento esperado ou realizado (6,66%). 
• Identificação das margens. As margens identificadas refletem a estratégia definida 
pela Cia. para cada concessão, e variam em função de vários fatores de negócio, 
à época de cada contrato impactam na formação do ativo de contrato. Todavia, 
independente das margens, os custos são auferidos diretamente no resultado sem 
constituição de ativo. • Parcela variável como critério de risco utilizando o previsto no 
Plano de Negócio. • As principais premissas foram estabelecidas substancialmente 
considerando: • TIR implícita - Taxa de retorno implícita do contrato obtida após a 
precificação das margens pelo fluxo da RAP esperado no momento da celebração 
contratual em comparação ao fluxo de investimento esperado ou realizado. • Mar-
gens - As precificações das margens são obtidas a partir da rentabilidade mínima 
esperada pela Cia. acrescida de risco de ineficiência na margem de construção e 
risco de penalidade variável na margem de operação e manutenção. • Receitas 
anuais permitidas conforme previsão de cada contrato de concessão. • Previsão de 
indenização de eventual saldo residual após o encerramento do prazo contratual 
da concessão. A infraestrutura construída da atividade de transmissão é recupera-
da através de dois fluxos de caixa, a saber: a) parte através de valores a receber 
garantidos pelo poder concedente relativa à remuneração anual permitida (RAP) 
durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados 
pelo Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS), conforme contrato, e recebidos 
dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de trans-
missão disponibilizada; e b) parte como indenização dos bens reversíveis no final 
do prazo da concessão, esta, a ser recebida diretamente do Poder Concedente 
ou para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização será efetuada com base 
nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, com recebimento 
previsto para um período de 30 anos, cujos critérios de pagamento ainda serão 
definidos pelo poder concedente. A movimentação destes ativos no exercício findo 
em 31/12/21 é como se segue: 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado) 45.939
Atualizações - Receita financeira 1.967
Receita financeira contratual 3.282
Ajuste de mensuração 111
Recebimentos (4.003)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 47.296
Receita financeira contratual 8.688
Recebimentos (4.354)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 51.630
Ativo Circulante 4.354
Ativo Não Circulante 47.276
Realização contratual
Ativo de Contrato - RAP 51.257
Ativo de contrato - Indenização 373
Total 51.630
Ao longo da operação da concessão o ativo contratual é realizado por dois fluxos de 
caixa, (i) pelo recebimento de RAP para a parcela que será amortizada até o término 
da concessão e (ii) mediante indenização após a reversão da infraestrutura não 
amortizada ao Poder Concedente. 
7 Fornecedores 31/12/21 31/12/20
Furnas Centrais Elétricas S.A. 36 2
Centrais Elétricas de Goiás - Celg GT 35 7
Sae Towers (a) 350 407
Fornecedores diversos 5 -
Provisão para aquisições 459 867

885 1.283
(a) O valor ainda devido à SAE Towers refere-se a pleito de ressarcimento de custos 
de fornecimentos de bens e serviços adicionais relacionados à execução do Contra-
to nº 001/14, cujo objeto consistiu no fornecimento de bens e implantação da LT 230 
kV Barro Alto-Itapaci (C2), com 69,393 km de extensão. As negociações em torno 
do valor do pleito, bem como a solução, por parte da SAE Towers, de pendências 
não impeditivas à operação das instalações da LAZ, estão em fase final.
8 Impostos diferidos

Descrição 31/12/21 31/12/20
IR diferido passivo 1.094 1.070
CSLL diferida passiva 661 642

1.755 1.712
A base de cálculo dos tributos diferidos e os efeitos contabilizados no resultado da 
Cia., estão demonstrados de forma complementar na NE nº 14. 9 Patrimônio líqui-
do: a) Capital social: Em 31/12/21, o capital social subscrito e integralizado da Cia. 
é de R$ 35.156 (trinta e cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil reais), dividido em 
35.156.000 (trinta e cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil) ações ON subscritas 
e integralizadas, sem valor nominal, pela Cia. CELG DE PARTICIPAÇÕES S.A. e 
FURNAS CENTRAIS ELETRICA S.A., na proporção de 50,10%, e 49,90%, respec-
tivamente. Nos termos da Ata da 7ª AGO e 12ª AGE realizada em 27/04/21, restou 
deliberado o pagamento de dividendos em duas parcelas, a primeira no valor R$ 
1.297.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil reais) até junho de 2021 e 
o restante, R$ 1.666.806,30 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos 
e seis reais e trinta centavos), até dezembro de 2021. O capital social subscrito da 
Cia. está composto da seguinte forma:

31/12/21 
R$ Participação

Cia. Celg de Participações S.A. 17.613 50,10%
Furnas Centrais Elétricas S.A. 17.543 49,90%
Total 35.156 100%
Nos termos do Despacho nº 2.869 de 14/09/21, a ANEEL anuiu à transferência 
de controle societário da empresa Lago Azul Transmissão S.A., que passou a ser 
detido pela Cia. Celg de Participações. Em 14.10.2021 a Cia. CELG de Participa-
ções – CELGPAR emitiu comunicado ao Mercado o resultado do leilão ocorrido 
na mesma data, realizado na forma do Edital CELGPAR nº 002/21 (“Edital”), para 
alienação de 100% das ações de sua propriedade na Celg Transmissão S.A. – Celg 
T (“CELG T”). Reitera-se ainda o Fato Relevante divulgado pela Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A, acionista controladora de Furnas, informando a publicação da Lei 
14.182/21, que dispõe sobre a desestatização da Eletrobrás. a) Reserva legal: A 
reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, obser-
vando-se os limites previstos pela Lei das S.A.. b) Dividendos: Aos acionistas é 
garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório não inferior a 25% do 
saldo remanescente após o cálculo da reserva legal, e das reservas de contingência 
e reserva de lucros a realizar, calculado nos termos do Art. 202 da Lei das S.A.. Em 
31/12/21, foram constituídos dividendos mínimos obrigatórios no valor de R$1.604, 
conforme demonstrado abaixo: 
Lucro líquido do exercício 6.753
Reserva legal 5% 338
Base de dividendos mínimos 6.415
Dividendos mínimos obrigatórios 1.604
Adicionalmente, a Cia. pagou os dividendos nas seguintes datas: • Dividendos mí-
nimos obrigatórios do exercício de 2019: R$ 326 em 29/09/20, representando R$ 
0,0093 para cada ação; • Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório no valor de 
R$ 4.043 em 29/09/20, representando R$ 0,1150 para cada ação; • Dividendos 
mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2020, no valor de R$ 820 e de dividen-
dos adicionais relativos a lucros de exercícios anteriores de R$ 2.144, em 08/06/21 
e 30/11/21, representando R$ 0,0843 para cada ação. 
10 Receita operacional líquida 31/12/21 31/12/20
Receita Operacional Bruta
Rendimentos sobre ativo de contrato 8.688 5.361
Receita de O&M 375 447
Deduções da Receita Bruta
Pis (31) (71)
Cofins (142) (327)
Encargos Setoriais (62) (59)
Receita Operacional Líquida 8.828 5.351
11 Custos operacionais 31/12/21 31/12/20
Operação e Manutenção (670) (463)
Pessoal (21) (3)
Materiais - (22)
Serviços de terceiros (293) (178)
Aluguéis - (9)
Doações, Contribuições e Subvenções (9) (18)
Tributos (1) -

(994) (690)
12 Despesas operacionais 31/12/21 31/12/20
Pessoal (805) (824)
Serviços de terceiros (116) (184)
Tributos (46) (69)
Arrendamentos e aluguéis (38) (32)
Depreciação (4) (2)

(1.009) (1.111)
13 Resultado financeiro 31/12/21 31/12/20
RECEITAS FINANCEIRAS 104 136
Receitas de aplicações financeiras 98 127
Variações monetárias 6 7
Outras - 2
DESPESAS FINANCEIRAS (4) (56)
Juros e multas (1) (8)
Variações monetárias (3) (47)
Outras despesas financeiras - (1)
Resultado financeiro 100 80
14 IR e C.S.: A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fis-
cais combinadas e da despesa de IR e C.S. debitada em resultado é demonstrada

como segue: 31/12/21 31/12/20
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Receita operacional 4.641 4.641 4.422 4.422
Alíquota de presunção aplicada sobre 
a receita recebida 8% 12% 8% 12%
Base de presunção 371 557 354 531
Receitas financeiras 104 104 136 136
Base de cálculo do IRPJ e CSLL 475 661 490 667
Alíquotas utilizadas na apuração 25% 9% 25% 9%

(95) (59) 116 60
Ajuste 20 6 (8) -
IR e C.S. correntes (75) (53) 108 60

31/12/21 31/12/20
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Rendimento do Ativo de contrato 8.688 8.688 5.361 5.361
Alíquota de presunção aplicada sobre 
a receita recebida 8% 12% 8% 12%
Base de presunção 695 1.043 429 643
Alíquotas utilizadas na apuração 25% 9% 25% 9%

(150) (94) (83) (58)
Impostos diferidos
Amortização do IR e C.S. diferidos 126 74 76 51
IR e C.S. diferidos (24) (20) (7) (7)
Efeito no resultado (99) (73) (115) (67)
A Cia. optou pela tributação pelo lucro presumido a partir do exercício de 2017. 
Sendo assim, o IR e C.S., calculados por meio da aplicação do percentual sobre 
o faturamento líquido efetivamente recebido, é ajustado pelo fator de presunção 
de 8% e 12% respectivamente, somados com a receita financeira. Os percentuais 
de presunção estão em consonância com o disposto no item 44 da Nota Técnica 
nº75/SRE/ANEEL e acompanham os critérios adotados por inúmeras empresas 
do ramo de transmissão. No entanto, com o advento da Lei 12.973/14, que entrou 
em vigência em 1º/01/15, emergiu uma discussão referente ao conceito que trata 
a Lei 9.249/1995, Art. 15, visto que para prestação de serviços de construção, re-
cuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura vinculados a 
contrato de concessão de serviço público, a alíquota de presunção seria de 32% 
para o cômputo dos referidos impostos. A Cia. recebeu no dia 03/05/21, Termo de 
Intimação Fiscal, nº 0120100.2021.00107, emitido pela Receita Federal do Brasil – 
RFB, para prestar esclarecimentos sobre o motivo da utilização dos percentuais de 
presunção de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL, nos exercícios de 2017 e 2018. 
No dia 10/08/21, recebeu outro Termo de Ciência e Intimação Fiscal, solicitando 
esclarecimentos também sobre o exercício de 2019. A Cia. entrou com recurso, 
datado de 02/09/21, solicitando que seja assegurado o direito de a Lago Azul aplicar 
os percentuais de presunção de 8% e 12% sobre as suas receitas decorrentes de 
contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para 
fins de determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente. 
O recurso encontra-se ainda em análise pela RFB, sendo que o último Termo de 
Ciência da Continuidade do Procedimento Fiscal é de 06/01/22, e não houve ne-
nhuma outra atualização até o momento. 15. Partes relacionadas: A Administra-
ção identificou como partes relacionadas suas acionistas, outras Cias. ligadas aos 
mesmos acionistas e membros do pessoal-chave da Administração, as transações 
são realizadas e mensuradas nas mesmas condições de mercado conforme defi-
nições contidas no Pronunciamento CPC 05 (R1). As principais transações com 
partes relacionadas e seus efeitos estão descritos a seguir: 15.1 Remuneração de 
administradores: Em 31/12/21, a remuneração dos Administradores foi de R$ 75 
(R$ 85 em 31/12/20). 15.2 Operações comerciais:

Partes relacionadas Natureza da operação 31/12/21 31/12/20
Ativo 10 15
Furnas Centrais Elétricas Contas a receber 10 9
Celg Geração e Transmissão S.A. Contas a receber - 6
Passivo (71) (160)
Furnas Centrais Elétricas O&M (28) (158)
Furnas Centrais Elétricas CCI (8) -
Celg Geração e Transmissão S.A. O&M (27) -
Celg Geração e Transmissão S.A. CCI (8) (2)
Resultado
Receita 116 177
Furnas Centrais Elétricas Receita de transmissão 116 115
Celg Geração e Transmissão S.A. Receita de transmissão - 62
Custo/despesa (757) (767)
Furnas Centrais Elétricas O&M (183) (298)
Furnas Centrais Elétricas CCI (89) (84)
Celg Geração e Transmissão S.A. O&M (389) (300)
Celg Geração e Transmissão S.A. CCI (96) (85)
16 Instrumentos financeiros: 16.1 Classificação dos instrumentos financeiros
por categoria 31/12/21 31/12/20

Ativos financeiros

Custo 
amorti-
zado

A valor justo por 
meio do resultado Total Total

Caixa e equivalentes de caixa - 2.391 2.391 3.363
Concessionárias e 
permissionárias 411 - 411 446
Impostos a recuperar 180 - 180 124

591 2.391 2.982 3.933
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis, pois 
têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou estão ajustados 
pela provisão para redução ao valor recuperável. Os principais passivos financeiros 
da Cia., em 31/12/21, são mensurados ao custo amortizado, conforme demonstra-
do a seguir:

Passivos financeiros 31/12/21 31/12/20
Fornecedores 885 1.283
Salários e encargos 122 106
Obrigações fiscais 84 109
Impostos diferidos 1.755 1.712

2.846 3.210
Hierarquia do valor justo: · Nível 1 - Preços cotados não ajustados em mercados 
ativos para ativos e passivos e idênticos. · Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, 
incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo (diretamente pre-
ços ou indiretamente derivado de preços). · Nível 3 - Premissas, para o ativo ou 
passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis). Todos os instrumentos financeiros registrados e classificados pela 
Cia. a valor justo por meio do resultado foram classificados no nível 2. Não houve 
instrumentos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, nem ocorreram transferências 
de níveis no exercício observado. Gerenciamento do capital: A política da Ad-
ministração é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do in-
vestidor, do setor e do mercado, e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A 
Administração monitora os retornos sobre capital, que a Cia. define como resultados 
de atividades operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração 
também monitora o nível de dividendos para acionistas ordinários. 16.2 Gestão 
de risco: As operações financeiras da Cia. são realizadas priorizando estratégias 
conservadoras, visando segurança, rentabilidade e liquidez previamente aprova-
da pela diretoria e acionistas, em consonância com o rigor requerido às empresas 
públicas. Os principais fatores de risco mercado que poderiam afetar o negócio 
da Cia. são: a) Riscos de mercado: A utilização de instrumentos financeiros pela 
Cia. tem como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição 
a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas 
de juros, índices de preços e moedas. A Cia. não tem pactuado contratos de deri-
vativos para fazer hedge contra esses riscos, porém, estes são monitorados pela 
Administração, que periodicamente avalia a exposição da Cia. e propõe estratégia 
operacional, sistema de controle, limites de posição e limites de créditos com os 
demais parceiros do mercado. A Cia. também não pratica aplicações de caráter 
especulativo ou quaisquer outros ativos de riscos. b) Riscos ambientais: As ins-
talações da Lago Azul, constituídas pela linha de transmissão e pelos módulos de 
entrada de linha nas subestações terminais, não dispondo de equipamentos de 
transformação ou compensação, encontra-se em fase de operação comercial. Por 
essa razão e pelas suas características os níveis de impacto ao meio ambiente 
são muito baixos, levando a que o potencial para passivos contingentes/obrigações 
referentes a custos ambientais e de limpeza/despoluição seja praticamente nulo. c) 
Riscos Operacionais: São aqueles inerentes à própria execução do negócio da 
Cia. e podem decorrer das decisões operacionais e de gestão da Cia. ou de fatores 
externos, tais como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de 
padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. (i) Risco técnico - A 
infraestrutura da Cia. é dimensionada de acordo com orientações técnicas impos-
tas por normas locais e internacionais. Ainda assim, eventos decorrentes de caso 
fortuito ou força maior podem causar impactos econômicos e financeiros maiores 
do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos, a Cia. pode ter seu caixa 
impactado pelos custos necessários para o reestabelecimento das instalações às 
condições de operação, ainda que não haja desconto da Parcela Variável de In-
disponibilidade (PVI), decorrente de eventuais indisponibilidades de suas Linhas 
de Transmissão. (ii) Riscos regulatórios - A Cia. está sujeita a extensa e complexa 
legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério 
de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. (iii) Risco 
de construção e desenvolvimento da infraestrutura - Caso a Cia., por determinação 
regulatória, necessite expandir os seus negócios com a construção de novas ins-
talações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de cons-
trução, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão 
resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Ainda assim, qualquer novo 
investimento aprovado pelo Poder Concedente será remunerado por incremento 
da RAP. 17 Seguros (não auditados): A política de seguros da Cia., no que tange 
à cobertura de ativos próprios e de terceiros alugados pela empresa, está em rea-
valiação. Ressaltamos que a Cia. vem acionando o mercado para contratação de 
seguro de risco operacional desde dezembro/20, porém, dado o pequeno volume a 
ser segurado, proporcional ao tamanho do ativo, não houve proposta de nenhuma 
das 13 seguradoras e corretoras contatadas.

Diretoria Executiva: Antonio Dirceu Guimarães Machado - Diretor-Presidente e Diretor de Engenharia e Operação - CPF: 271.620.956-15; Joicymar Oliveira Lopes Vieira - Diretora Administrativa-Financeira - CPF: 011.812.496-00. 
Responsável Técnico pelas Demonstrações Financeiras: Diana Oliveira da Cunha - Contadora - CRC: RJ 115.893/O-4
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LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ: 19.698.987/0001-98 - CAPITAL FECHADO

Demonstrações Fincanceiras encerradas em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Lago Azul Transmissão S.A., abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame das DFs. e do Relatório Anual da Administração referentes ao exercício social findo em 
31/12/21, e, considerando, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes Berkan Auditores Independentes S.S., concluíram que os documentos analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, motivo pelo qual 
opinaram favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. RJ, 23/03/22.  Ednilson Alves da Silva; Cleiton Silva Ferreira; Fernando Barreto Rezende de Oliveira.

como necessários para permitir a elaboração de DFs. livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs., a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs., a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pelo Conselho de Administração da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das DFs.. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
DFs.: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs., tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável 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 decorren-
tes 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 DFs.. Como parte da audito-
ria 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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • 
Obtemos 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 Cia. • 
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 Cia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 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 Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e se as DFs. 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. Blumenau (SC), 27/01/22.  
Berkan Auditores Independentes S.S. - CRC SC-009075/O-7; Bradlei Ricardo Moretti - Contador CRC SC-023618/O-6

CNPJ 10.826.232/0001-57
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e as respectivas Notas Explicativas 
relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. A Administração.

Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em Reais)
ATIVO 2021 2020
Circulante 7.857.953 9.718.873 
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 800 800
Aplicações financeiras (Nota 6) 7.469.756 9.406.516
Contas a receber (Nota 7) 59.338 54.960
Impostos a recuperar (Nota 8) 324.183 251.673
Despesas pagas antecipadamente (Nota 9) 3.876 4.924
Não Circulante 68.050.205 69.624.085
Bens destinados a venda (Nota 10) 465.132 465.132
Propriedade para investimentos (Nota 11) 5.662.640 5.662.640
Investimentos (Nota 12) 61.888.186 63.461.653
Imobilizado (Nota 13) 34.247 34.660
TOTAL DO ATIVO 75.908.158 79.342.958
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 2020
Circulante 51.252 4.046.585
Obrigações tributárias (Nota 14) 24.994 23.635
Obrigações trabalhistas e sociais (nota 15) 26.258 22.950
Partes Relacionadas (Nota 16) - 4.000.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 75.856.906 75.296.373
Capital social (Nota 17) 50.000.000 50.000.000
Reserva de lucros (Nota 18) 25.856.906 25.296.373
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 75.908.158 79.342.958

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios findos  
em 31/12/2021 e 2020 (Em Reais)

2021 2020
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS 2.542.196 9.698.512
Despesas Administrativas (2.376.394) (2.175.984)
Despesas tributárias (14.977) (35.119)
Resultado de Equivalência Patrimonial 4.277.391 11.584.534
Outras Receitas Líquidas/Despesas 656.176 325.081
Resultado antes do efeito financeiro 2.542.196 9.698.512
Resultado financeiro, líquido 493.521 202.220
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 3.035.717 9.900.732
LUCRO POR AÇÃO 3,37 11,00

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em Reais)
Reserva de lucros

Capital Retenção Lucros Lucros
social de lucros a realizar Legal acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 50.000.000 4.801.759 6.956.111 3.637.771 - 65.395.641
Lucro do exercício - - - - 9.900.733 9.900.733
Destinação Lucro Acumulado - 9.405.695 - 495.037 (9.900.733) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 50.000.000 14.207.454 6.956.111 4.132.808 - 75.296.373
Lucro do Exercício - - - - 3.035.717 3.035.717
Distribuição de Lucros - - (2.475.183) - - (2.475.183)
Destinação do Lucro Acumulado - 2.883.931 - 151.786 (3.035.717) -
Total 50.000.000 17.091.385 4.480.928 4.284.594 - 75.856.907

2021 2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.035.717 9.900.733
Resultado da Equivalência Patrimonial (4.277.391) (11.584.534)
Depreciações 8.588 8.472
Resultado Ajustado (1.233.086) (1.675.329)
 Aplicações Financeiras 1.936.759 339.557
 Impostos a Recuperar (72.510) (5.164)
 Contas a Receber (4.378) 10.664
 Despesas Antecipadas (1.048) 9
Diminuição / Aumento no Ativo Circulante e  
 Não Circulante 1.858.823 345.066
 Obrigações Tributárias 1.359 (644)
 Obrigações Trabalhistas e Sociais 3.307 826
Diminuição / Aumento no Passivo Circulante e 
Não Circulante 4.666 182
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 630.403 (1.330.081)

2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado (8.176) (5.441)
Dividendos Recebidos e Devolução de AFAC 5.905.244 9.335.488
Outras Despesas (52.288) (20)
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
investimentos 5.844.780 9.330.027
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Dividendos Pagos (2.475.183) -
Resgate de Notas Promissórias (4.000.000) (8.000.000)
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamentos (6.475.183) (8.000.000)
Aumento das disponibilidades durante o exercício - (54)
Caixa e Equivalentes de Caixa Início do Exercício 801 855
Caixa e Equivalentes de Caixa Final do Exercício 801 801
Caixa Líquido Gerado no Exercício - (54)

Demonstrações do Fluxo de Caixa dos Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em Reais)

e 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS: Apuração dos resultados: As receitas e os correspondentes 
custos e despesas são reconhecidos pelo regime de competência dos exercícios. 
As principais fontes de receitas e despesas são provenientes dos investimentos 
em coligadas e controladas reconhecidas pelo método da equivalência patrimonial. 
Aplicações financeiras: Representados principalmente por aplicações financeiras 
em certificados de depósitos bancários, registrados pelo custo de aquisição 
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data o balanço que não superam o valor 
de mercado. Investimentos: As participações nos investimentos em coligadas são 
avaliadas pelo método de equivalência patrimonial e os outros investimentos, pelo 
método do custo de aquisição. Encontram-se disponiveis na Sede da Empresa as 
Demonstrações Contábeis Completas.

As Demonstrações Contábeis foram auditadas pela:
NARDON, NASI - AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Conselho de Administração
José Inácio Cercal Fucci - Presidente - CPF 001.549.517-57

Renata de Rezende Sant’Anna - Conselheira - CPF 016.730.457-74
Claudia Marcia de Sant’Anna - Conselheira - CPF 606.846.237-49

Diretoria Executiva
Leonardo de Queiroz Sant’Anna - Diretor Presidente - CPF 017.964.557-92

Pedro Luis de Sant’Anna - Diretor Administrativo Financeiro 
CPF 091.708.327-06

Contador
Pedro Henrique Carvalho de Sion - CRC-RJ 105.569/O-9

Notas Explicativas: CONTEXTO OPERACIONAL: CMSA Participações S.A. é 
uma holding de capital fechado, que tem por finalidade a realização de investimentos 
e participações como acionista ou quotista, em empresas concessionárias de 
serviços públicos nas áreas de rodovias e geração de energia. APRESENTAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) alteradas pelas Leis nos 11.638/07 

Rubem Medina - Diretor Vice Presidente / Lionel Chulam - Diretor Vice Presidente / Carlos Manoel Cabral Pinheiro - Técnico em Contabilidade CRC RJ 20.295-9 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V Sª as Demonstrações 
Financeiras do exercício findo em 31/12/2021. A sociedade apesar de todas as dificuldades conseguiu se superar adaptando-se rapidamente as novas condições com 
isso aumentando em 40% o valor da sua RECEITA BRUTA, obtendo um EBTIDA de R$ 29 MM e um Lucro Liquido 4 vezes superior ao obtido no ano de 2020. Todo 
esse resultado foi graças a adequação das despesas e custos a nova realidade e o êxito na obtenção de novos clientes. Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos 
nossos funcionários, fornecedores e autoridades pela colaboração e parceria que nos foram dadas no exercício. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021. A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Reais)

NOTA 5 Imobilizado e Taxa Anual de Depreciação 2021 2020
Edifício 4% 3.672.000,00 3.672.000,00
Veículos 20% 1.612.699,92 1.218.699,92
Móveis e Utensílios 10% 5.646.491,04 5.506.098,14
Equipamentos Eletrônicos 20% 7.116.429,63 5.439.420,81
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 20% 14.190.056,73 13.491.241,83
Outras Imobilizações 13.562,62 13.562,62

32.251.239,94 29.341.023,32
Menos Depreciações Acumuladas 24.330.988,07 22.855.152,64

7.920.251,87 6.485.870,68
NOTA 6 Ajustes de Exercícios Anteriores: A sociedade após uma analise 
feita nos seus recebíveis e investimentos decidiu baixar aqueles que segundo 
sua percepção não seriam realizáveis ajustando os mesmos diretamente a 
Reserva de Lucros no Patrimônio Liquido. NOTA 7 Capital Social: O Capital 
da sociedade totalmente subscrito e integralizado é composto por 35.044.105 
ações ordinárias nominativas com valor nominal de R$0,46 cada.

INDICES 2021 2020

LG =
LIQUIDEZ GERAL  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 1,16 1,13
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = 
SOLVÊNCIA GERAL  

Ativo Total 1,27 1,25
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
LIQUIDEZ CORRENTE  

Ativo Circulante 1,06 1,08
Passivo Circulante

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOTA 1 Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demonstra-
ções Financeiras foram elaboradas com observância da Lei 11638/07 e alte-
rações da MP 449 de dezembro de 2008. NOTA 2 Resumo das Principais 
Praticas Contábeis: O resultado é apurado pelo regime de competência. 
Os Ativos e Passivos da sociedade realizáveis e exigíveis no prazo de um 
ano estão demonstrados no Circulante. Os investimentos se relevantes são 
avaliados pelo método de equivalência patrimonial e os demais pelo custo 
de aquisição corrigidos até 31 de dezembro de 1995. O imobilizado e o dife-
rido são demonstrados pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 
31/12/95 e deduzido das depreciações e amortizações que são calculadas 
pelo método linear e igualmente corrigidas até 31/12/95. NOTA 3 Socie-
dade em Conta de Participação: Em 16/03/2017 a sociedade constituiu 
uma Sociedade em Conta de Participação , da qual é a sócia ostensiva com 
a finalidade de ter uma atuação mais forte na área de varejo, sendo que 
conforme determina a legislação os resultados estão consolidados nas pre-
sentes demonstrações, tendo sido segregada a parcela referente ao sócio 
participante do resultado do período.

NOTA 4 Investimentos 2021 2020

Participações em Controladas 6.142.119,41 6.729.179,14
Sociedade em Conta de Participação Pullse 1.960.339,23 2.728.554,19
Outras Participações 33.060,25 33.060,25
Total 8.135.518,89 9.490.793,58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EXPRESSO EM REAIS)

2021 2020
Receita Bruta 170.110.493,91 121.834.748,44
(-) Dedução da Receita Bruta 22.776.206,78 18.075.062,45
Receita Líquida 147.334.287,13 103.759.685,99
(-) Custo dos Serviços 23.727.171,68 13.696.188,78
Lucro Bruto 123.607.115,45 90.063.497,21
Despesas Operacionais
(-) Administrativas 94.202.531,84 86.401.677,63
(-) Depreciações e Amortizações 1.343.693,01 1.205.070,47
(+) Receita Financeira 566.605,70 484.679,70
(-) Despesa Financeira 2.997.031,24 2.193.101,66
Lucro Operacional 25.630.465,06 748.327,15
Outras Receitas (Despesa) -1.668.517,66 3.952.239,34
Lucro Antes da C. Social 23.961.947,40 4.700.566,49
(-) Provisão para C. Social 2.030.808,07 225.078,95
Lucro Antes da Provisão p/I.Renda 21.931.139,33 4.475.487,54
(-) Provisão para I. de Renda 5.595.133,53 601.219,33
Lucro Líquido do Exercício 16.336.005,80 3.874.268,21
Quantidade de Ações 35.044.105 34.933.039
Lucro por Ação 0,47 0,11
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

ATIVO 2021 2020
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 566.691,13 1.489.416,53
Contas a Receber de Clientes 135.227.760,23 117.224.845,69
Adiantamentos a Fornecedores 7.889.566,87 3.112.042,05
Tributos a Recuperar 890.376,06 7.689.502,48
Dividendos a Receber 2.281.481,23 2.436.402,38
Demais Contas a Receber 2.081.067,71 2.636.367,94
Despesas Antecipadas 573.487,51 1.050.041,76

149.510.430,74 135.638.618,83
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos com Pessoas Ligadas 21.032.022,54 18.152.354,65
Aplicações Financeiras 5.190.564,28 4.793.054,89
Depósitos Judiciais e Cauções 55.743,72 496.155,10

26.278.330,54 23.441.564,64
INVESTIMENTOS 8.135.518,89 9.490.793,58
IMOBILIZADO 7.920.251,87 6.485.870,68

42.334.101,30 39.418.228,90
Total do Ativo 191.844.532,04 175.056.847,73

PASSIVO 2021 2020
CIRCULANTE
Fornecedores 109.701.383,39 104.888.791,98
Empréstimos Bancários 15.863.523,85 10.308.857,41
O. Sociais e Tributos a Recolher 3.476.185,31 2.598.641,08
Outras Contas a Pagar 5.218,15 0,00
Juros sobre Capital 1.426.239,93 1.486.348,23
Provisão para CSL 868.926,32 0,00
Provisão para I Renda 1.592.360,65 0,00
Adiantamento de Clientes 3.785.921,54 3.785.921,54
Dividendos a Pagar 4.336.381,93 2.971.142,15

141.056.141,07 126.039.702,39
NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital 2.623.622,32 2.623.435,51
Empréstimos Bancários 7.750.000,00 8.850.281,68
Contrto de Mutuo de Pessoa Ligada 0,00 2.650.000,00

10.373.622,32 14.123.717,19
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital Social 16.081.453,60 16.030.486,32
Ações em Tesouraria 0,00 -1.362.391,22
Reserva de Lucros 24.333.315,05 20.225.333,05

40.414.768,65 34.893.428,15
Total do Passivo 191.844.532,04 175.056.847,73

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EXPRESSO EM REAIS)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2021 2020
Lucro Líquido do Exercício 16.336.005,80 3.874.268,21
Ajustes do Lucro Líquido de itens não caixa
Depreciações e Amortizações 1.475.835,43 3.085.457,94
Equivalência Patrimonial/Dividendos -126.527,49 (2.281.481,23)
Provisão p/ Imposto de Renda 5.595.133,53 601.220,23
Provisão p/ Contribuição Social s/Lucro 2.030.808,07 225.078,95
Juros s/Empréstimos bancários 2.997.031,24 2.193.101,66
Total dos Ajustes do Lucro Líquido 11.972.280,78 3.823.377,55
(Aumento)/Diminuição de Ativos
Contas a Receber de Clientes (18.002.914,54) 42.496.995,40
Tributos a Recuperar 6.799.126,42 (3.907.390,58)
Adiantamento a Fornecedores (4.777.524,82) 562.440,07
Outros Ativos 1.279.826,59 (195.701,81)
Total (Aumento)/Diminuição de Ativos (14.701.486,35) 38.956.343,08
Aumento/(Diminuição) de Passivos
Fornecedores 4.812.591,41 (38.069.047,96)
Tributos e Obrigações Sociais 877.544,23 (2.616.439,09)
Adiantantamento de Clientes 0,00 (2.100.698,06)
Férias e Salários 5.218,15 (4.884,78)
Total Aumento/(Diminuição) de Passivos 5.695.353,79 (42.791.069,89)
Juros Pagos s/Empréstimos (2.997.031,24) (2.193.101,66)
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (5.775.065,13) (2.410.194,99)
Caixa Líquido proveniente das atividades 
operacionais 10.530.057,65 (740.377,70)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições para Ativo Imobilizado (2.910.216,62) (445.375,38)
(Aquisições) Redução de Investimento (155.021,15) (8.500,00)
Venda Ações em Tesouraria 1.362.391,22 0,00
Caixa Líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (1.702.846,55) (453.875,38)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
Financiamento
Empréstimos bancários (pagos)contratados 4.454.384,76 6.506.252,35
Aplicações Financeiras de Longo Prazo (397.509,39) (1.720.673,15)
Credito com Socio Participante da SCP 0,00 (1.670.758,11)
Contrato de Mutuo com Pessoa Ligada (2.650.000,00) 0,00
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital (4.735.326,23) 1.729.500,76
Dividendos Pagos (4.737.460,22) (1.170.450,00)
Aumento de Capital 50.967,28 0,00
Juros sobre Capital Próprio pagos (1.734.992,70) (1.992.185,97)
Caixa Líquido aplicado nas atividades de 
financiamento (9.749.936,50) 1.681.685,88
Aumento(Diminuição) líquido de caixa e 
equivalentes (922.725,40) 487.432,80
Caixa e equivalentes no inicio do exercício 1.489.416,53 1.001.983,73
Caixa e equivalentes no final do exercício 566.691,13 1.489.416,53
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EXPRESSO EM REAIS)

DESCRIÇÃO Capital Social
Ações em 

Tesouraria
Reserva de Lucros 

Reserva Legal Lucros Retidos
Lucros 

Acumulados
Total do P. 

Líquido
Saldo em 31/12/2020 16.030.486,32 (1.362.391,22) 3.206.097,26 17.019.235,79 0,00 34.893.428,15
Ajustes de Exercicios Anteriores (4.450.439,40) (4.450.439,40)
Venda de Ações em Tesouraria 1.362.391,22 1.362.391,22
Resultado do Exercício 16.336.005,80 16.336.005,80
Dividendos (6.102.700,00) (6.102.700,00)
Aumento de Capital AGE de 30/11/2021 50.967,28 50.967,28
Transferência p/Reserva de Lucros 14.650.927,94 (14.650.927,94) 0,00
Constituição da Reserva Legal 10.193,46 (10.193,46) 0,00
Juros sobre Capital Proprio (1.674.884,40) (1.674.884,40)
Saldo em 31/12/2021 16.081.453,60 0,00 3.216.290,72 21.117.024,33 0,00 40.414.768,65

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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Balanços patrimoniais - Exercício findo em 31/12/2021 e 2020
Ativo Nota 2021 2020
Circulante 701.738 1.320.147
Disponibilidades 3 144.990 782.015
Titulos e Valores Imbiliarios 4 549.548 530.932
Outros Creditos 5 7.200 7.200
Não Circulante 23.730.721 15.034.239
Investimento 6 23.730.721 15.034.239
Total do ativo 24.432.459 16.354.386
Passivo e Patrimônio líquido 24.432.459 16.354.386
Circulante 4.519 525
Outras Obrigações 7 4.519 525
Patrimônio líquido 24.427.940 16.353.861
Capital Social 8.1 14.017.840 14.017.840
AFAC 900 900
Reserva Legal 8.2 648.139 196.389
Reservas de Lucros 8.3 9.761.061 2.138.732
Total do passivo e patrimônio líquido 24.432.459 16.354.386
Demonstrações dos resultados - Exercício findo em 31/12/2021 e 2020

Receitas da intermediação financeira Nota 2021 2020
Resultado de Operações com
 Titulos e Valores Imobiliários 18.617 12.288

Resultado bruto da intermediação financeira 18.617 12.288
Outras receitas/despesas operacionais 9.181.604 1.249.768
Outras despesas administrativas 9 (13.429) (10.420)
Despesas tributárias 10 (21.447) (8.843)
Resultado de participação em controladas 6 8.696.482 1.091.535
Outras receitas (despesas) operacionais 11 519.998 177.496

Resultado antes da tributação sobre
 o lucro e participações no resultado 9.200.221 1.262.056
Imposto de renda 12 (116.510) (40.218)
Contribuição social 12 (48.708) (17.081)

Lucro líquido 9.035.003 1.204.757

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 31/12/2021 e 2020
Capital social AFAC Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros ou prejuízos acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 14.017.840 900 136.151 1.903.834 - 16.058.725
Lucro Líquido do Exercicio - - - - 1.204.757 1.204.757
Reserva Legal - - 60.238 (60.238) -
Reserva de Lucro - - - 234.898 (234.898) -
Dividendos Distribuido - - - - (909.621) (909.621)
Saldos em 31/12/2020 14.017.840 900 196.389 2.138.732 - 16.353.861
Lucro Líquido do Exercicio - - - - 9.035.003 9.035.003
Reserva Legal - - 451.750 - (451.750) -
Reserva de Lucro - - - 7.622.329 (7.622.329) -
Dividendos distribuidos - - - - (960.924) (960.924)
Saldos em 31/12/2021 14.017.840 900 648.139 9.761.061 - 24.427.940
Demonstrações dos fluxos de caixa -
Exercício findo em 31/12/2021 e 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2021 2020
Lucro líquido do exercício 9.035.003 1.204.757
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa líquido
Equivalência patrimonial 6 (8.696.482) (1.091.535)
Variação de ativos e passivos operacionais
Variação em outros créditos - (7.200)
Variação de Titulos e Valores Imobiliários (18.617) (530.932)
Variação em outras obrigações 3.995 (228.371)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 323.899 (653.281)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 6 - 2.343.244
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento - 2.343.244
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos pagos (960.924) (909.621)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (960.924) (909.621)
Aumento/(redução) em caixa e equivalentes de caixa (637.025) 780.342
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 782.015 1.673
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3 144.990 782.015

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercício 
findo em 31/12/2021 e 2020. 1. Contexto operacional. A B&T Participações S.A, 
(“Companhia”), é uma sociedade anônima, de capital fechado, tem por objeto social 
a participação societária em instituições financeiras, com sede na cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua do Mercado,11, 14º andar, Centro. 2. Elaboração e apresen-
tação das demonstrações contábeis. 2.1. Base de elaboração. As demonstrações 
contábeis da Companhia são de responsabilidades da Administração e foram prepa-
radas de acordo com as diretrizes da Lei no. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) 
com as alterações introduzidas pelas Leis n°. 11.638/07 e 11.941/09. As demonstrações 
contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Companhia com ata de reunião realizada 
pelos acionistas em 15/03/2022. 2.2. Descrição das principais práticas contábeis 
aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis. a) Moeda funcional e 
de apresentação. As demonstrações contábeis são apresentadas em mil de reais (R$ 
mil), que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. b) Caixa e equivalen-
tes de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas 
de acordo com CPC 03, sendo caixa e equivalentes de caixa os saldos de disponibili-
dades conversíveis ou com prazo original igual ou inferior a 90 dias. c) Investimento. 
O investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, segundo o qual 
a participação proporcional nos lucros ou prejuízos dessa Companhia é reconhecida 
na demonstração do resultado. d) Outros ativos e passivos circulantes. São de-
monstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos e 
encargos incorridos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia e, quando aplicá-
vel, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor de mercado ou de 
realização. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo 
e passivo circulantes respectivamente. e) Provisão para Imposto de Renda e Con-
tribuição Social. A Companhia está sob o regime de tributação pelo lucro presumido. 
A provisão para Imposto de Renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro anual excedente a R$ 240.000. A provisão 

para Contribuição Social é constituída à alíquota de 9% do lucro tributável. f) Apuração 
do resultado. As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de com-
petência que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração 
dos resultados dos períodos que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se cor-
relacionarem, independentemente do pagamento ou recebimento. 
3. Disponibilidades 2021 2020
Depósitos Bancários 144.190 782.015

144.190 782.015
4. Títulos e valores mobiliários 2021 2020
Títulos e valores mobiliários 549.548 530.932

549.548 530.932
5. Outros créditos 2021 2020
Bloqueios Judiciais 7.200 7.200

7.200 7.200
6. Investimento. O saldo do investimento é composto conforme segue: 
B&T Corretora de Câmbio / Informações relevantes 2021 2020
Capital total 90% 90%
Capital social 15.497.600 15.497.600
Total do ativo 146.297.260 84.234.928
Patrimônio líquido 26.367.467 16.704.710
Resultado do exercício 10.243.255 1.411.967
Evolução dos investimentos
No inicio do exercício 15.034.239 16.285.948
Integralização de cotas - -
Resultado de equivalência patrimonial 8.696.482 1.091.535
Dividendos Recebidos - (2.343.244)
No fim do exercício 23.730.721 15.034.239

A controlada B&T Corretora de Câmbio Ltda, tem por objeto social a intermediação 
em operações de câmbio e atuação no mercado de câmbio de taxas flutuantes, de 
acordo com as normais legais e regulamentares vigentes.
7. Outras obrigações 2021 2020
Fiscais e Previdenciárias 4.519 525
8. Patrimônio líquido. 8.1. Capital social. O Capital Social é de R$ 14.017.840 
(quatorze milhões, dezessete mil e oitocentos e quarenta reais), totalmente subs-
crito e integralizado, representados por 14.017.840 quotas com valor unitário de 
R$ 1,00 cada. 8.2. Reserva Legal. A reserva legal é calculada com base em 5% 
do lucro líquido conforme previsto na legislação em vigor, limitada a 20% do capital 
social. O saldo da conta de Reserva de Legal em 31/12/2021 são de R$648.139 
(Em 2020 de R$ 196.389). 8.3. Reserva de lucros. As reservas de lucros são as 
contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da Companhia, para 
atender a várias finalidades, sendo sua constituição efetivada por proposta dos 
órgãos da Administração. O saldo da conta de Reserva de Legal em 31/12/2021 
são de R$9.761.061 (Em 2020 de R$ 2.138.732)
9. Outras despesas administrativas 2021 2020
Despesas de Publicações (7.316) (7.316)
Despesas bancárias (5.633) (2.402)
Despesas Serviços Técnico Especializado (480) (702)

(13.429) (10.420)
10. Despesas Tributárias 2021 2020
Contribuição ao Cofins (16.236) (5.693)
Contribuição PIS/PASEP (3.518) (1.233)
Outras (1.693) (1.917)

(21.447) (8.843)
11. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

2021 2020
Juros de Capital Próprio 522.585 177.498
Outras Despesas Operacionais (2.587) (2)

519.998 177.496
12. Imposto de Renda e Contribuição Social

2021 2020
Receita Operacional IRPJ CSSL IRPJ CSSL
Aliquota aplicada sobre a Receita 32% 32% 32% 32%
Receitas Financeiras 541.203 541.203 189.786 189.786
Base de Cálculo 541.203 541.203 189.786 189.786
Aliquotas utilizadas para o cálculo 15% e 10% 9% 15% e 10% 9%
Imposto de Renda e
 Contribuição Social (116.510) (48.708) (40.218) (17.081)
13. Eventos subsequentes. Não ocorreram até a presente data eventos que pu-
dessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as 
operações da Companhia.
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Três perguntas: uma plataforma com mais de 900 métodos de pagamento
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
a Rapyd com Vic-
tor Lucena, gerente 

de contas e desenvolvimen-
to de negócios para a Amé-
rica Latina da plataforma is-
raelense que reúne mais de 
900 métodos de pagamento 
de todo o mundo.

O que faz a Rapyd?
A Rapyd faz o orquestra-

mento de diversas soluções 
providas por empresas co-
mo gateways de pagamen-
to, bancos e empresas de 
compliance num único hub. 
Eu costumo falar que nós 
construímos a ponte entre 
as empresas e o mercado 
financeiro.

Quando uma empre-
sa pensa em expandir suas 
operações para outros pa-
íses, em vez de ela ter que 
analisar país por país para 
descobrir quem são players 
locais, ela pluga na Rapyd 
que já oferta todos esses 
métodos de pagamento de 
uma forma muito mais sim-
ples. Se uma empresa es-
trangeira vier para o Brasil, 
ela vai ter acesso ao Pix, da 
mesma forma que se uma 
empresa brasileira for para a 
Colômbia, ela vai ter acesso 
ao PSE, o pix colombiano.

Vamos pensar no exem-
plo da Rappi, startup co-
lombiana que opera no 
Brasil e no México. Quando 
ela pensa em expandir para 
outros países, ela se inte-
gra numa solução como a 

Rapyd, que leva toda a sua 
camada de tecnologia para 
dentro da sua plataforma, 
permitindo que a empresa 
comece a operar de uma 
forma mais rápida. Por 
exemplo, ela não chega no 
Brasil tendo que descobrir 
quem é a Cielo e o Itaú, ten-
do que ter um contrato com 
cada um desses players, pois 
nós já disponibilizamos os 
métodos de pagamento.

Quais são as principais 
diferenças entre os mé-
todos de pagamento dos 
países?

As principais diferenças 
estão relacionadas à cultura 
e ao momento econômico 
de cada país. No Brasil, o 
cartão de crédito tem muita 
força, sendo que a maioria 
das transações dos e-com-
merce brasileiros são feitas 
no cartão por causa do par-
celamento.

Contudo, não são todos 
os países que fazem parce-
lamento no cartão. Para eles 
está surgindo a operação 
Buy Now Pay Later, tam-
bém conhecida pela sigla 
BNPL. Isso está fazendo 
com que o parcelamento 
seja conhecido agora nos 
Estados Unidos e na Eu-
ropa, sendo que isso já era 
feito no Brasil há bastante 
tempo.

Outro aspecto muito co-
mum no Brasil é a antecipa-
ção de recebíveis. Quando 
o cliente compra uma TV 
num marketplace gigantes-
co e parcela em 12 vezes o 

valor da compra, para ele o 
pagamento será parcelado, 
mas se o varejista quiser 
antecipar o valor da venda, 
a empresa de pagamento 
consegue antecipar o valor 
inteiro em uma só parcela. 
Isso não é comum em ou-
tros mercados, onde não 
existe o pagamento parcela-
do no cartão, e muito me-
nos a antecipação de rece-
bíveis. Neles se usa o cartão 
para se pagar de uma vez só 
no crédito.

Além disso, por aqui o 
boleto ainda tem muita re-
levância por causa da des-
bancarização de parte da 
população brasileira, onde 
muitas pessoas precisam ir a 
uma agência ou casa lotérica 
para efetuar um pagamento. 
Isso varia de país para país.

Na América Latina, com 
exceção do Brasil, as pessoas 
gostam muito de utilizar di-
nheiro. Na República Domi-
nicana, existe um aplicativo 
de comida, similar ao IFood, 
que aceita pagamentos em 
dinheiro. As pessoas não se 
sentem confortáveis para 
pagar no cartão, pois com 
isso o entregador pode dei-
xar o pedido em qualquer 
lugar. Com o pagamento 
em dinheiro, o entregador 
tem que deixar o pedido nas 
mãos da pessoa para assim 
receber o pagamento.

Quais são os principais 
mercados que a Rapyd 
enxerga e como funciona 
a liquidação internacio-
nal de pagamentos?

Hoje nós enxergamos 
quatro grandes mercados: 
empresas de Gig Economy 
(economia compartilhada), 
como a Uber; empresas de 
conteúdo digital e e-lear-
ning; empresas de recursos 
humanos; e marketplaces.

Nós tivemos um boom 
muito grande de empresas 
de e-learning e de conteú-
do digital. Hoje nós temos 
um professor que pode se 
cadastrar numa plataforma 
de inglês online e começar 
a dar aulas. Enquanto isso, 
uma pessoa que contratou o 
curso se conecta à platafor-
ma, paga e assiste às aulas. 
A Rapyd ajuda na aceitação 
dos pagamentos dos alunos 
e na liquidação das comis-
sões dos professores que 
estão espalhados pelo mun-
do.

Outro mercado é a parte 
de payroll, as empresas de 
recursos humanos que co-
locam a tecnologia de servi-
ços financeiros para que se 
possa contratar pessoas ao 
redor do mundo. As empre-
sas de payroll precisam fa-
zer pagamentos internacio-
nais para desenvolvedores 
contratados na Índia, por 
exemplo.

Por último, temos os 
marketplaces como AliEx-
press, Amazon e Shopee. 
Eles têm todo o aparato de 
tecnologia com os vendedo-
res se conectando nas plata-
formas. Nós conseguimos 
dar o suporte de ponta a 
ponta, tanto na parte de co-
leta dos pagamentos quanto 

na parte de liquidação inter-
nacional das comissões dos 
vendedores.

Com relação à liquidação 
internacional dos pagamen-
tos, trata-se de um processo 
complexo, mas que de for-
ma simplificada, funciona 
assim: primeiro, nós temos 
que entender como a em-
presa vai operar. Se uma 
empresa de e-learning, por 
exemplo, quer fazer tudo 
no Brasil, ou seja, coletar 
em reais e pagar seus pro-
fessores em reais, nós esta-
mos falando de processa-
mento local.

Agora, se a empresa ope-
ra no Brasil e tem professo-
res na Nova Zelândia, nós 
coletamos para ela aqui e re-
servamos parte desse valor 
para fazermos o que cha-

mamos de Rapyd Disperse-
ment, que é o nome bonito 
que nós demos para os en-
vios de remessas interna-
cionais. A empresa carrega 
um saldo dentro da carteira 
digital que ele vai ter conos-
co. Dentro dela, nós temos 
uma camada de tecnologia 
que é o câmbio. Nós co-
bramos um spread em cima 
da conversão e com isso 
convertemos de reais para 
dólares neozelandeses, de-
positando os recursos na 
conta bancária do professor 
na Nova Zelândia, sem a in-
termediação de bancos ou 
casas de câmbio. Com isso, 
a empresa não precisa ficar 
quebrando a cabeça sobre 
quanto e quando as pessoas 
que trabalham na sua plata-
forma vão receber.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE TERRENOS
CNPJ/MF 10.775.765/0001-57- NIRE 26300039010

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO: Ficam os Senhores Acionistas convidados a se reunirem 
em Assembléia Ordinária, a realizar-se no dia 28/04/2022, às 9:00 horas, na 
sede social, localizada na Rua Teófilo Otoni, 15, sala 1204, Centro – Rio de 
Janeiro/RJ. a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. I) Aprovar as 
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2019; 31.12.2020 e 
31.12.2021; II) Eleição/reeleição dos membros da Diretoria; III) Deliberar sobre 
a remuneração dos membros Diretoria. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2022. 
Rogério Luiz Lima Figueira – Diretor Presidente.

Publicação de extravio de selo do DETRO do carro RJ719.011, placa: 
KXS-6F63, do motorista JORGE CRISTINO DE LIMA da TELECOOP 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE, CNPJ 10.813.667/0001-67

EXTRAVIO APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 007/2022 e 008/2022. Datas: 04 e 18 de maio 
de 2022, às 13 horas. Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leilo-
eiro Oficial: Geilson Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: Veículos 
conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos 
judiciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. A 
Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na 
data acima, leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), 
retirados e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as) 
no prazo legal, que se encontram no Pátio terceirizado da concessionária 
APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo 
poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua Vereador Chequer Elias n° 
4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda 
no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

BANCO CLASSICO S.A.
CNPJ: 31.597.552/0001-52

Edital de Convocação: Ficam convidados os Senhores Acionistas a 
comparecerem a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa sede 
social, sito a Avenida Presidente Vargas, 463 - 13º andar - centro RJ, no dia 
29 de abril de 2022 as 10 horas, para deliberarem sobre as seguintes ordens 
do dia: 1) Exame do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como 
do relatório (parecer) dos Auditores Independentes; 2) Destinação do lucro 
líquido 3) Outros assuntos do interesse da sociedade. Rio de Janeiro, 13 de 
abril de 2022 – A Diretoria.

Divulgação Rapyd

Victor Lucena
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