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Gastos em
armas sobem
pela 7ª vez; EUA
lideram
Os gastos militares mundiais
continuaram a crescer pelo sétimo ano consecutivo, atingindo
em 2021 um valor recorde de US$
2,1 trilhões, dos quais os Estados
Unidos responderam por 38%. É
o que mostra relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para
a Paz de Estocolmo (Sipri) divulgado nesta segunda-feira.
O financiamento para pesquisa
e desenvolvimento militar (P&D)
dos Estados Unidos aumentou
24% na última década, disse o Instituto, enquanto o financiamento
para aquisição de armas caiu 6,4%
no mesmo período, disse o Sipri. “O aumento nos gastos com
P&D na década de 2012–2021
sugere que os Estados Unidos
estão se concentrando mais em
tecnologias de próxima geração”,
disse Alexandra Marksteiner, pesquisadora do programa de gastos
militares e produção de armas da
entidade.
O “investimento pesado e contínuo dos EUA em P&D (combinado com o corte no financiamento de compras) parece indicar
que atualmente está priorizando
o desenvolvimento de novas tecnologias em detrimento de gastos
em larga escala em sistemas legados”, disse o relatório.
Os gastos relacionados à energia nuclear estão entre os itens do
orçamento militar que tiveram o
maior aumento em 2021, refletindo a modernização de seu arsenal
nuclear, acrescentou a entidade.

Acidentes de trabalho com morte
em 2021 superam os de 2016
Número piora mesmo com parte ainda em home office

E

ntre 2012-2021, 22.954
pessoas morreram em
acidentes de trabalho no
Brasil, de acordo com dados atualizados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvido e mantido pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT) em
cooperação com a Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
no âmbito da Iniciativa SmartLab
de Trabalho Decente.
O número de acidentes com
morte vinha caindo desde 2013,
ano em que foram registrados
2.841. Em 2018, foram 2.022. Em
2019, leve alta, para 2.146. Com a
pandemia, o número desabou para 1.866 em 2020. Porém, com a
volta parcial ao trabalho presencial em 2021, os acidentes com
óbito subiram significativamente,
atingindo 2.487, número superior
a 2016.
Nesses 10 anos, foram registradas 6,2 milhões de Comunicações
de Acidentes de Trabalho (CATs)
e o INSS concedeu 2,5 milhões de
benefícios previdenciários acidentários, incluindo auxílios-doença,

aposentadorias por invalidez,
pensões por morte e auxílios-acidente. O gasto previdenciário
ultrapassou os R$ 120 bilhões somente com despesas acidentárias.
Foram perdidos, de forma acumulada, cerca de 469 milhões de dias
de trabalho.
Em dois anos de pandemia
(2020 e 2021), foram registradas
33 mil CATs e 163 mil afastamentos com casos de Covid-19. Entre
as ocupações mais frequentemente informadas nas comunicações
estão: técnicos de enfermagem
(35%); enfermeiros (12%); auxiliares de enfermagem (5%); faxineiros (3%) e auxiliares de escritório
(3%). Quanto aos afastamentos,
as ocupações mais atingidas no
biênio foram a de faxineiros (5%),
vendedores de comércio varejista
(4%), alimentadores de linha de
produção (4%), auxiliares de escritório em geral (3%) e motoristas de caminhão (3%).
Os profissionais do setor de
atendimento hospitalar continuam a ter a maior quantidade de notificações em números absolutos e

percentuais no biênio 2020-2021.
Com a pandemia, técnicos e técnicas de enfermagem não apenas
sofreram a maior quantidade de
acidentes notificados em relação
a outras ocupações, mas passaram
de 6% total no biênio 2018-2019
(59.094 CATs) para 9% do total
(72.326 CATs) no biênio 20202021, um aumento de 22%.
Como um todo, a participação
da atividade de atendimento hospitalar no total de acidentes notificados cresceu de 11% no biênio
2018-2019 para 14% do total no
biênio 2020-2021. Em números
absolutos, o total de notificações
de acidentes nesse setor cresceu
11% em relação ao biênio anterior
(de 105.278 em 2018-2019 para
116.456 em 2020-2021).
No total, o número de benefícios acidentários concedidos pelo
INSS voltou a disparar em 2021,
com crescimento de 212% (de
72.367 em 2020, com a redução
para 153.333 em 2021), mas ainda
abaixo dos números registrados
em 2019, ano anterior à pandemia
(195.841).

Brasil tem 2ª gasolina mais cara
entre principais produtores
Noruega fica em 1º, mas renda é 10x maior

Indústrias da
Alemanha pedem
redução de impostos
A Federação das Indústrias
Alemãs (BDI) pediu na última
sexta-feira medidas de política
fiscal para amortecer as consequências econômicas do conflito
Rússia-Ucrânia para a economia
alemã. As empresas na Alemanha
estavam em “dificuldades devido
à crise de preços de energia”, disse o presidente-executivo do BDI,
Joachim Lang, em comunicado.
Para enfrentar os “desafios fiscais agudos”, o governo alemão
precisaria reduzir o imposto de
eletricidade na Alemanha para a
taxa mínima de imposto da União
Europeia (UE) “o mais rápido
possível”, enfatizou Lang.
A Alemanha tem um dos impostos sobre energia mais altos da
Europa.

Ding Ting/Xinhua

O

Brasil é o nono colocado no ranking dos 15
principais produtores
de petróleo do mundo, mas tem o
segundo maior preço de gasolina,
atrás apenas da Noruega, onde a
renda média mensal dos trabalhadores é mais de dez vezes superior
à dos brasileiros.
O levantamento foi feito pelo
Partido dos Trabalhadores (PT)
com dados do site Global Petrol
Prices. Entre 170 nações, o Brasil está na 118ª posição da gasolina mais barata. Na comparação
global, o preço do combustível
brasileiro está 15% acima da média.
O preço na bomba no Brasil
está próximo ao de outras grandes economias emergentes, como
a China, 13º maior produtor de
petróleo, e a Índia: ao redor dos
R$ 7,00 por litro. Quando o levantamento foi concluído, no último

dia 11, o valor médio do litro do
combustível calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP)
era R$ 7,192, enquanto a média
mundial estava em R$ 6,29.
Na Noruega, o único entre os
15 maiores produtores de petróleo mundiais com a gasolina mais
cara que a brasileira, a renda média mensal de um trabalhador é de
US$ 5.728, ou mais que dez vezes
a dos brasileiros. Mesmo pagando
US$ 121 por 50 litros de gasolina, um norueguês compromete
2,11% de sua renda mensal.
No maior produtor de petróleo
do mundo, os Estados Unidos,
paga-se menos de US$ 1,20 pelo
litro da gasolina, e a renda mensal
média é de US$ 3.523. Os mesmos 50 litros de gasolina têm custo médio nacional de US$ 59,50,
ou menos de 1,7% da renda média.

Twitter aceita
proposta de
Musk, mas
não é definitiva
O Twitter anunciou nesta segunda-feira que aceitou a oferta
do CEO da Tesla, Elon Musk, de
adquirir a empresa por US$ 54,20
por ação, o que implica um prêmio de 38% sobre o valor dos papéis em 1º de abril. Assim, a plataforma de mídia social foi avaliada
em US$ 44 bilhões.
“O Conselho do Twitter conduziu um processo cuidadoso e
abrangente para avaliar a proposta de Elon com foco deliberado em valor, certeza e financiamento”, disse o presidente
do Conselho Independente do
Twitter, Bret Taylor.
“A transação proposta proporcionará um prêmio em dinheiro
substancial, e acreditamos que é
o melhor caminho a seguir para
os acionistas do Twitter”, acrescentou.
O negócio ainda não está concluído. Várias aprovações regulatórias e de acionistas estão pendentes, e há o potencial de outros
entrarem com uma oferta diferente ou superior, de acordo com um
relatório do TechCruch.

Preço entre os 15
maiores produtores
(entre parênteses, a posição do
país segundo o valor mais barato
em geral no Global Petrol Prices)
1. EUA – US$ 1,19 (62º)
2. Arábia Saudita – US$ 0,62 (20º)
3. Rússia – US$ 0,62 (22º)

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,8818
R$ 5,0700
R$ 5,2156
R$ 0,7436
R$ 293,50

4. Canadá – US$ 1,49 (111º)
5. Iraque – US$ 0,51 (12º)
6. China – US$ 1,47 (107º)
7. EAU – US$ 0,99 (38º)

ÍNDICES

8. Irã – US$ 0,05 (3º)

IGP-M

9. Brasil – US$ 1,53 (118º)
10. Kuwait – US$ 0,34 (6º)
11. Noruega – US$ 2,42 (167º)
12. México – US$ 1,17 (61º)
13. Cazaquistão – US$ 0,46 (10º)
14. Catar – US$ 0,58 (17º)
15. Nigéria – US$ 0,41 (8º)

2,94% (março)
1,83% (fevereiro)

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

1,11%
0,71%
11,75%
0,63% a.m.
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O ‘petucanismo’ e desenvolvimento
desigual e combinado
Por Ranulfo
Vidigal

D

esde a década de
1950, até os dias
atuais e, especialmente, neste momento em
que a campanha eleitoral de
2022 ganha as ruas, parece
fácil identificar o desenvolvimentismo como horizonte utópico presente nas
narrativas das plataformas
progressistas. Um pacto
social se anuncia como decisivo para impor, à agenda, as reformas necessárias
para aproximar estilos de
vida e bem-estar aqui semelhantes aos países mais
ricos do planeta.
No debate público na
intelectualidade brasileira
e entre as diversas frações
de classes – notadamente
entre a burguesia industrial e do agronegócio – o
caráter “subdesenvolvido” de nossa sociedade
está ligado às disparidades pessoais e regionais
de renda, deterioração da
infraestrutura energética,
de transportes, ambiental
e social, bem como pela
visão de curto prazo das
elites empresariais, ou pela carência de apoio ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia genuinamente nacional. Portanto, faz-se necessário

discutir um projeto de
desenvolvimento
com
toda a sociedade, dizem
nossos pré-candidatos.
Entretanto, diante de
um mundo em ebulição,
com guerras híbridas,
revolução
tecnológica
5G, multipolaridade, pandemia e crise ambiental, as promessas vazias
de um desenvolvimento
capitalista virtuoso (que
nunca se consolida) na
sociedade brasileira traz
desconfiança ao cidadão
comum, muito cansado e,
de certa forma, convicto
da inexistência de bases
reais para um capitalismo menos selvagem e
mais ameno no “país do
futuro”. A elite não tem
respostas aos reais problemas concretos do povo
brasileiro e, portanto, não
pode ir além de um simulacro de desenvolvimento, um arremedo.
O termo “petucanismo”
– colocado no título deste
artigo – é uma expressão
cunhada pelo professor
Gilberto Felisberto Vasconcelos que retrata os
caminhos para alcançar o
almejado desenvolvimento
nos programas do Partido
dos Trabalhadores e nos
contraditórios
projetos
políticos do PSDB – hoje
praticamente reunidos na

chapa entre o líder sindical
e popular Lula e o ex-governador paulista (tucano)
Geraldo Alckmin.
Essa chapa centrista
(liberal-desenvolvimentista), involuntariamente,
oculta a luta de classes ao
explicitar, sem muita clareza, suas reais prioridades
para superar estes tempos
de estagnação econômica,
120 milhões sob insegurança alimentar e carestia
generalizada.

Cidadão convicto
da inexistência
de bases para um
capitalismo menos
selvagem
Por outro lado, a lei do
desenvolvimento desigual
e combinado é a teoria formulada que compreende
a ocorrência simultânea
de aspectos avançados
e atrasados no processo de desenvolvimento
econômico dos países ao
sul da linha do equador.
Isso se revela especialmente nos países periféricos do sistema mundial,
nos quais um setor extremamente moderno da
economia pode existir de
forma combinada com os
mais atrasados, resultando
numa formação social sem

grandes contradições entre
as classes dominantes.
A teoria de Leon
Trotsky é uma tentativa
de explicar estas “modificações” e, por consequência, de dar conta da
lógica das contradições
econômicas e sociais dos
países do capitalismo
periférico ou dominados
pelos grandes oligopólios
internacionais. Lembrando que cerca de 30% da
indústria brasileira já está desnacionalizada, e
a Petrobras é cada vez
menos proprietária de
nossas ricas reservas minerais.
Somos uma sociedade
salarial, onde 70% da população em idade produtiva
vive, formal ou informalmente, de vender sua força
de trabalho diariamente. A
contrapartida do arrocho
salarial intenso do tempo
presente tem por função
agudizar o conflito distributivo, onde os lucros e seus
dividendos se recuperam
aceleradamente, enquanto
o contingente de famílias
endividadas bate recorde.
É a triste novidade de um
mundo em transformação
e os sintomas de uma realidade geral que exige uma
resposta à altura.
Ranulfo Vidigal é economista.

Educação e trabalho
Por Paiva Netto

E

m 28 de abril e
em 1º de maio,
respectivamente,
temos o Dia Mundial da
Educação e o Dia do Trabalhador. Sem a eficiência
de ambas as partes, o futuro de qualquer povo fica
seriamente comprometido.
Um bom ensino não ocorre sem seu principal agente, o dedicado professor,
quando exerce o ofício,
transmitindo conhecimentos e nobres caracteres aos
alunos.
Recordemos como ele

é importante em nossas
vidas. Façamos isso diariamente. Nenhum país
conquista verdadeiro progresso longe dos esforços
educativos de seus mestres.
De suas lições pedagógicas, quando iluminadas
pelo Amor Divino, surge
a claridade, que direciona
a criatura por acertados caminhos.
Por isso, a rede de ensino
da LBV, fundamentada na
Educação com Espiritualidade Ecumênica, prioriza
igualmente a capacitação
periódica de seus profissionais. É imprescindível
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o preparo deles na aplicação das diretrizes da linha
educacional que desenvolvemos na Legião da Boa
Vontade há 72 anos. Fazem parte dela a Pedagogia

Sem a eficiência
de ambos, futuro
de qualquer povo
fica seriamente
comprometido
do Afeto (para crianças) e
a Pedagogia do Cidadão
Ecumênico (para jovens e
adultos), que agregam valores espirituais e materiais
no trato fraterno e discipli-

nante dos educandos.
A responsabilidade de
um educador ultrapassa
o entendimento comum.
Em seu verbo, encontra-se
o sábio poder de transformar destinos para o Bem.
A inspiração adotada tem
de ser sempre a melhor
possível. Por exemplo, a do
Pai Celestial, Criador e Pedagogo do Universo, cujo
método de aprendizado
está na própria Natureza,
que nos cerca e da qual somos integrantes.
José de Paiva Netto é jornalista,
radialista e escritor.
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A educação
como fator de
ascensão social
Por Wanderley de
Souza
A grande maioria está
consciente de que a educação
é o mais importante fator de
ascensão social para aqueles
que surgem de famílias mais
humildes ou que nasceram
em pequenas vilas e cidades
do nosso grande e desigual
país.
Quero destacar um exemplo na carreira acadêmica e
científica que tive a oportunidade de acompanhar de
perto e que considero como
marcante nesses meus 50
anos de convivência na Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Em abril de 1979, eu era
um jovem professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho quando vi ingressar
como estagiário técnico no
Laboratório de Radioisótopos o meu xará Wanderley
Rodrigues Bastos. Desde o
início ele se entrosou rapidamente com todos, vindo a ser
um assíduo frequentador das
peladas que organizávamos
na instituição.
Com o tempo, foi se transformando em um exímio técnico de laboratório que auxiliava na coleta de diferentes
amostras em várias regiões,
como a Baia de Sepetiba, a
bacia do rio Paraíba do Sul,
entre outras. Ele aprendeu a
usar com maestria os equipamentos mais sofisticados
à época para a análise de
metais pesados, utilizando a
espectrometria de absorção
atômica.
Simultaneamente,
não
descuidou da sua formação
educacional concluindo, em
1986, o curso de graduação
em Ciências Biológicas na
Fundação Técnico-Educacional Souza Marques. Com
isso foi promovido, via concurso interno, para o quadro
técnico de nível superior da
UFRJ. Passou então a dar
apoio técnico a importantes
estudos sobre os impactos
ambiental e humano causados pelo mercúrio utilizado
no garimpo de ouro na região
amazônica, especialmente no
Rio Madeira.

Em consequência de sua
dedicação aos projetos, logo
foi constatado que Wanderley tinha todas as condições
de ingressar no rigoroso curso de pós-graduação oferecido pelo Instituto de Biofísica
da UFRJ. Em 1997, defendeu
o mestrado com a dissertação
intitulada “Métodos de digestão utilizando micro-ondas
para determinação automatizada de mercúrio em amostras ambientais e humanas:
implantação de laboratórios
e avaliação da qualidade analítica”.
Em 1999, se desloca para
Porto Velho, Rondônia, onde reside até hoje. Em 2004
obtém o doutorado com a
tese intitulada “Ocorrência
ambiental do mercúrio e sua
presença em populações ribeirinhas do baixo rio Madeira, Amazônia”. Em 2002 fez
concurso público para professor assistente da Fundação Universidade Federal de
Rondônia, e passou a dirigir
o produtivo laboratório de
Biogeoquímica Ambiental,
designado como laboratório
Wolfgang Christian Pfeiffer,
justa homenagem ao seu
orientador e amigo, demostrando mais uma importante
qualidade: a gratidão.
Logo, Wanderley passa a
ser uma importante liderança científica e administrativa
na Universidade Federal de
Rondônia, atuando como
chefe de gabinete do reitor,
coordenador do Curso de
Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio
Ambiente, e chefe de departamento do curso de Biologia. É autor de mais de 170
artigos científicos e bolsista
1C do CNPq.
Hoje, Wanderley Bastos
já orientou 13 doutores e 25
mestres e recentemente atingiu a posição mais elevada
da carreira acadêmica, a de
professor titular de uma Universidade Federal. Um belo
exemplo do poder de transformação da educação.
Wanderley de Souza é professor titular
da UFRJ, membro da Academia
Brasileira de Ciências e da Academia
Nacional de Medicina.
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Bolsonaro abre Agrishow
sem falar de Plano Safra
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Multilatinas investem
mais em pesquisa

O

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
divulgou a pesquisa “Radiografia das empresas multilatinas e das multinacionais na América Latina”, em que
levanta a atuação das empresas multinacionais originárias
de países da América Latina (multilatinas) e de corporações globais instaladas na região.
Uma das diferenças é que as multilatinas têm maior
propensão a realizar atividades de pesquisa & desenvolvimento (P&D) do que as subsidiárias de multinacionais: 43% afirmaram ter investido nesse conceito,
contra 10% das subsidiárias de grandes corporações
mundiais. No entanto, as multinacionais registram um
investimento médio em P&D (em relação ao total de
vendas) superior ao reportado pelas multilatinas: 3,2%
contra 1,38%. Além disso, estas últimas dificilmente
registram pedidos de patentes, o que sugeriria, segundo
o levantamento do BID, que suas atividades de inovação geram resultados não patenteáveis, seja por seu
baixo grau de novidade/altura inventiva, seja por não
serem objetos patenteáveis.
A participação média das mulheres no emprego total
é de 35% nas multilatinas, acima dos 27% registrados
nas pesquisas de filiais de multinacionais na América
Latina. Em contrapartida, a participação de mulheres
em cargos executivos ou gerenciais neste último tipo
de empresa é muito maior do que nas multilatinas (29%
vs. 19%).
O padrão de expansão das multilatinas é majoritariamente intrarregional: 88% das subsidiárias estão na
América Latina e outros 7% na América do Norte.
Embora todas as multilatinas pesquisadas estejam organizadas como corporações, apenas 37% estão listadas
na bolsa de valores (e menos de 5% nas bolsas norteamericanas).

Indexação x3
As tarifas das termelétricas “contrabandeadas” na
privatização da Eletrobras terão direito a tripla indexação:
inflação, dólar e combustível. Quem será beneficiado? É
só perguntar para os lobistas dos setores de energia e óleo
e gás.

Rápidas
Nesta terça-feira, às 14h, a OABRJ e a Prefeitura do
Rio farão uma apresentação do curso de Capacitação dos
Guardas Municipais sobre as Prerrogativas da Advocacia
*** Richet Medicina & Diagnóstico acaba de renovar o
certificado de acreditação do Colégio Americano de Patologistas (CAP). O grupo é um dos 10 do Brasil a possuir
a certificação *** Entre 27 de abril e 1º de maio, a Editora
Colli Books participa do Flipoços virtual 2022, em Poços
de Caldas (MG) *** O professor português Rui Miguel
Zeferino Ferreira, do Instituto Superior de Entre Douro
e Vouga (Isvouga), será um dos palestrantes do webinário
Papo com o IAB sobre “O ICMS e o e-commerce”, nesta
terça, às 9h. Inscrições: iabnacional.org.br/eventos/iab
*** Os advogados Diogo Nolasco e Mauricio Bove, do
escritório LPLaw, foram admitidos como novos membros
da Associação Brasileira de Direito Marítimo (ABDM) ***
Leonardo Chucrute, empreendedor e CEO do Colégio e
Curso Zerohum, realizará a palestra “Os Três Pilares Para
uma Escola de Sucesso” neste sábado (30), a partir das
8h, no Hotel H, em Niterói. Inscrições: leonardochucrute.
com.br

Ataques ao STF sobre terras indígenas, fake news e indulto

A

o
participarem
nesta segunda-feira da abertura da
Agrishow, o presidente da
República, Jair Bolsonaro,
e o seu ministro da Agricultura, Marcos Montes, não
falaram sobre o novo Plano
Safra e nem sobre as linhas
de créditos do plano atual,
que estão suspensas.
Mas o chefe da Nação
prometeu não cumprir a
decisão final do Supremo
Tribunal Federal (STF)
sobre o marco temporal
na demarcação de terras
indígenas, um julgamento
em andamento na Corte.
Segundo essa tese, os indígenas têm direito somente
às terras que ocupavam na
data da promulgação da
Constituição, 5 de outubro
de 1988.
Também voltou a falar
sobre o voto impresso e

sobre o projeto de lei das
Fake News, que corre na
Câmara dos Deputados,
que teve tramitação de urgência negada pelo Plenário da casa e a defender o
indulto qie deu ao deputado Daniel Silveira ao afirmar que “no passado soltavam bandidos, ninguém
falava nada. Hoje eu solto
inocentes”.
O presidente Jair chegou à Feira Internacional
de Tecnologia Agrícola em
Ação (Agrishow), que está
acontecendo até sexta-feira
(29, em Ribeirão Preto (SP)
montado em um cavalo,
que empacou em alguns
momentos e precisou ser
puxado por um ruralista.
“Dentro do STF, tem
uma ação levada avante
querendo um novo marco
temporal. Se conseguir vitória nisso, me resta duas

coisas. Entregar as chaves
para o Supremo ou falar
que não vou cumprir. Eu
não tenho alternativa”, disse o presidente na abertura
da Agrishow.
Sobre o voto impresso ressaltou: “Veja como
ele votou a PEC do voto
impresso. Nenhum parlamentar de esquerda tem
dúvidas sobre urnas eletrônicas, todos confiam 100%,
é impressionante. Por nosso
lado, tem gente que confia
também,
principalmente
depois de um aperto por
parte do presidente ou líder
do partido”..
“Outro dado bastante
importante: foi votada na
Câmara esses dias a urgência de um PL de Fake News,
atendendo Barroso, Fachin,
Alexandre de Moraes. Esses caras que votaram ‘sim’
à urgência estão do lado da-

queles que querem censurar
midias sociais, a mídia de
verdade, que [é] essa nossa”, completou.
Acompanhado do exministro do Meio Ambiente Ricardo Salles,
Bolsonaro também falou
que apenas Deus o tira do
cargo. “Se eles (ministros
do STF) querem alguma
coisa, acham que podem
fazer melhor, que se candidatem. Que sejam a chamada terceira via”.
A visita ao presidente da
Rússia, Vladimir Putin, um
pouco antes do conflito
com a Ucrânia, foi lembrada, ao afirmar que “fui muito criticado. Mas conversamos durante quatro horas e
falamos sobre fertilizantes.
O resultado é que mais de
30 navios com fertilizantes
da Rússia estão vindo para
o Brasil”.

PL tenta mudar a Lei de greve, de 1989

O

PIX, sistema de
transações instantâneas
do
Banco Central (BC), é usado por mais de 70% da população, que registrou 380
milhões de chaves em janeiro, segundo o Banco Central. A taxa de aprovação da
ferramenta de transferências instantâneas chegou a
85%, conforme pesquisa
da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban).
O Projeto de Lei 817/22
define como serviços
ou atividades essenciais
quaisquer meios eletrôni-

cos de pagamento e transferência, como o sistema
Pix, do Banco Central, e
cartões de crédito. O texto
está em análise na Câmara dos Deputados altera
a Lei de Greve (de 1989),
que já trata como essencial a compensação bancária. O projeto tramita em
caráter conclusivo e será
analisado pelas comissões
de Trabalho, de Administração e Serviço Público;
e de Constituição e Justiça
e de Cidadania. A data de
quando isso vai acontecer
não foi divulgada.

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da
Cia. a se reunir no dia 29/04/22, às 19h, na sede social localizada na Praça
Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre:
(a) as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer
dos auditores independentes referentes ao exercício social de 2021; e (b) a
destinação do resultado de 2021 da Cia. Rio de Janeiro, 20/04/22. Diretoria.

ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ/ME nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0016664-5
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
1. Hora, Data e Local: Às 11h do dia 06/04/2022, na sede social da
Cia., localizada na Rua Marquês de Paraná nº 110, Centro, Niterói, RJ.
2. Convocação e Publicação: Editais de convocação publicados no
Jornal Monitor Mercantil, nos dias 28, 29 e 30/03/2022 nas págs 10, 05 e
06, respectivamente e, ainda, no site do referido jornal. 3. Mesa: Presidente:
Felipe Pimentel Turon; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem
do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas
as seguintes deliberações pelos acionistas presentes representando 95% do
capital social votante: 4.1. Aceitar a renúncia do Sr. Felipe Pimentel Turon ao
cargo de Diretor da Cia. conforme Termo de Renúncia que fica arquivado na
sede da Cia., agradecendo-lhe pelos serviços prestados no exercício de suas
funções e desde já aprovando integralmente suas contas, outorgando-lhe
e dele recebendo a mais ampla e geral quitação, para nada mais reclamar,
a qualquer título. 4.2. Eleger o Sr. Bernardo Machado Alves Gonçalves,
brasileiro, casado, economista, portador da CI nº 12.407.993-0, emitida pelo
IFP/RJ e inscrito no CPF nº 055.482.647-02, com endereço comercial na Rua
Marquês de Paraná nº 110, Centro, Niterói, RJ, para completar o mandato
em curso e declara que está apto a exercer a administração da Sociedade,
não estando impedido em virtude de lei, ou de condenação a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou
a propriedade, mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em livro
próprio. 4.3. Tendo em vista a eleição acima, a Diretoria da Cia., com mandato
até 09/04/2023 ou até a data da AGO que for realizada no ano de 2023, passa
a ser composta pelos Srs. Bernardo Machado Alves Gonçalves, brasileiro,
casado, economista, portador da CI nº 12.407.993-0, emitida pelo IFP/RJ
e inscrito no CPF nº 055.482.647-02; e Leonardo das Chagas Righetto,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI nº 1995100048, emitida
pelo CREA/RJ e inscrito no CPF nº 037.642.547-42, ambos com endereço
comercial na Rua Marquês do Paraná nº 110, parte, Centro, Niterói, RJ.
4.4. Fixar a remuneração anual global dos Diretores em até R$ 30.000,00.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere
esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da Lei das
S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Felipe Pimentel
Turon, Presidente; Leonardo das Chagas Righetto, Secretário; Saneamento
Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das
Chagas Righetto), Acionista presente. Confere com o original lavrado em livro
próprio. Niterói, 06/04/2022. Felipe Pimentel Turon - Presidente; Leonardo
das Chagas Righetto - Secretário. JUCERJA nº 4851502 em 18/04/2022.
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

“Paralisar tais serviços
em caso de greve significa impor uma chantagem
aos brasileiros. Mesmo a
população mais humilde
utiliza o sistema Pix para
fazer transações”, disse o
autor da proposta, deputado Kim Kataguiri (UniãoSP).
Segundo a Agência Câmara de Notícias, conforme a Lei de Greve, quando se tratar de serviço
ou atividade essencial, os
sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum

acordo, a garantir, durante
a greve, a prestação dos
serviços indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
“Cumpre lembrar que o
Supremo Tribunal Federal
(STF), ao julgar mandado
de injunção, decidiu que a
Lei de Greve da iniciativa
privada é aplicável às paralisações no setor público até
que o Congresso Nacional
edite uma Lei de Greve específica para o setor público”, disse Kataguiri ao defender as mudanças.

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ / RJ
Rua Professora Francisca Piragibe, 80, Taquara, Rio de Janeiro /
RJ. CEP. 22710-195, Tel.: (21) 2444-8101, e-mail: jpa01vciv@tjrj.
jus.br. EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO ELETRÔNICO e INTIMAÇÃO,
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de
Reintegração de Posse, ora em fase de execução, proposta por
ANTONIO DA SILVA MATTOS e TEREZINHA DE JESUS FERREIRA MATTOS em face de ESPÓLIO DE HELENA BAHIA VIEIRA - Processo nº 0000939-51.2000.8.19.0203 (2000.203.0009295), passado na forma abaixo: O DR. OSCAR LATTUCA, Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível Regional de Jacarepaguá /RJ, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente Espólio de Helena Bahia
Vieira, Espólio de Dalvo Alves Bahia, Espolio de Dora Helena
Bahia Benvenuto, todos na pessoa de seu inventariante Ary Paulo Vieira Bahia e também por si, e Oswaldo Benvenuto, que no
dia 04/05/2022, às 14:00 horas, através do site de leilões: www.
machadoleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público WILKERSON MACHADO DOS SANTOS, matricula nº 151 da Jucerja, nos termos
do art. 879, inciso II, será apregoado e vendido por meio do leilão eletrônico, a quem mais der acima da avaliação, ou no dia
11/05/2022, no mesmo horário e site acima mencionados, pela
melhor oferta, o imóvel descrito e avaliado às fls. 443/444 e 542
- LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL – Lote de Terreno
nº 4, situado à Estrada Mucuiba, lado ímpar a 55,00m da esquina
par da Estrada do Pacui, com área de 20.012,26m², na Freguesia
de Jacarepaguá, Vargem Grande, Rio de Janeiro / RJ., inscrição
municipal nº 1.332.046-0 e CL. 05457-7. Verifica-se no terreno
uma construção. Avaliação atualizada: R$ 993.715,65 (novecentos e noventa e três mil, setecentos e quinze reais e sessenta e
cinco centavos). Conforme fls. 404/405vo., o referido imóvel foi
adquirido por Helena Vieira Bahia, casada pelo regime da comunhão universal de bens com Dalvo Alves Bahia. O imóvel não
consta registrado do Registro de Imóveis competente. Constam
débitos de IPTU no valor aproximado de R$ 3.975,00. Os débitos
serão sub-rogados sobre o preço da alienação, de acordo com §
1º, Art. 908 do CPC c/c § único do art. 130 do CTN. Condições
da Alienação: Os horários considerados são de Brasília/DF; Para
participar do leilão será necessário efetuar o cadastro no site do
Leiloeiro (www.machadoleiloes.com.br); A arrematação, far-se-á à vista, acrescida da comissão do Leiloeiro de 5% sobre o
valor da arrematação e custas de cartório de 1% até o máximo
permitido em lei. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente Edital, ficando o executado
também pelo mesmo intimado da hasta pública, suprida desta forma a exigência contida no art. 889, Parágrafo Único do
CPC. O presente Edital foi publicado na íntegra no site www.
machadoleiloes.com.br. RJ, 14 de abril de 2022. Eu, Elaine
Barreto Santos, Matr. 01-26067, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Dr. OSCAR LATTUCA - Juiz de Direito.
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VINHO ETC.
Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

A essência doce dos
montes de Tokaj

P

ara falar da vitivinicultura da Europa Oriental, o
primeiro passo deve ser pela Hungria, como eu já
mencionei no último artigo, em função da sua grande
estrela – o vinho doce Tokaji – que arranca suspiros dos
mais diversos universos de consumidores vip de vinhos,
mesmo que tenha estagnado a sua produção entre 1949 e
1989.
Há registros de êxito na produção de vinhos húngaros
desde o Império Romano. Em recente viagem à Suíça,
eu participei de uma feira em que degustei alguns vinhos
produzidos em um mosteiro beneditino fundado do século 10, hoje habitado por novas gerações de monges, que,
após a era comunista, recuperaram vinhedos confiscados
e produzem vários rótulos de vinhos varietais com uvas
internacionais. Os rótulos são assinados como Pannonhalmi Apatsagi Pinceszet (significa: Vinícola da Abadia de
Pannonhalma).
Em termos de cepas mais nativas, as brancas Furmint, Hárslevelű e Sárga Muskotály são grandes forças,
vinificadas solo, mas também como partes do corte do
Tokaji – que conta com a acidez e a predisposição à botrytis da Furmint, com o aroma floral e sabor frutado da
Hárslevelű e com a pungência aromática da Sarga Muskotæaly (da família Moscatel). Outras cepas podem entrar
em menor proporção. Há vários Tokajis (secos inclusive)
e os mais famosos são os Aszù, que levam a indicação dos
puttonyos: um cesto contendo mosto de uvas ultra doces,
colhidas tardiamente botritizadas (desidratadas pelo fungo
botrytis cinerea, fenômeno que dá origem a podridão
nobre).
Esse cesto deve conter uvas selecionadas bago a bago em
suas melhores condições, e os seus vinhos devem conter um
açúcar residual mínimo de 120 g/l. Cada puttonyo equivale
a cerca de 25 quilos de mosto cru, que será adicionado ao
vinho branco fresco (vinho base) dessas mesmas uvas, para
rápida maceração, prensagem, fermentação e maturação em
barris, por tempos e formatos variados, buscando ganhar
mais complexidade. A quantidade de puttonyos atualmente
praticada é de 3 a 6 puttonyos, que vem indicada no rótulo –
quanto maior, mais doce, nobre e caro.
Há ainda o Tokaji Eszencia, produzido em anos excepcionais só com o mosto doce fermentado, sem diluição em
vinho fresco. Seu líquido viscoso é amadurecido por longos
anos em garrafões de vidros, onde sofrerá uma lentíssima
fermentação, Os vinhos são feitos em mínimas quantidades
e têm baixa graduação alcoólica (em torno de 5%), preservando o açúcar residual de, no mínimo, 450g/l.
Conversando com o diretor de uma das vinícolas do
stand da Hungria na feira, ele me disse que o rótulo Tokaji
campeão de vendas é o Tokaji Szamorodni, porque, em
sua opinião, ele apresenta a melhor relação preço/qualidade. Os vinhos Aszù, com indicação dos puttonyos, dependem muito das condições de cada safra e nem sempre
são produzidos, o que acaba elevando o seu valor. Já neste
vinho, eles podem trabalhar com cachos mais irregulares,
em parte com botrytis, em parte não, e todo o mosto será
vinificado junto, apresentando um bom equilíbrio também
entre dulçor e frescor, que acaba agradando o mercado,
além do valor mais acessível.
Nessa feira, a moeda era o franco suíço, e enquanto o
Tokaji Szamorodni saía a 30 francos, o Tokaji Puttonyos
mais simples começava a partir de 50 francos e chegava a
200 francos (isso numa feira de vinhos na Europa, cujos
preços são mais caros do que a média europeia, mas inferiores aos do Brasil). Importante mencionar que valores
também podem variar muito em função do produtor.
A região de produção do Tokaji se chama Tokaj-Hegyalja e fica no extremo noroeste da Hungria, nas encostas dos montes Zemplen, junto aos rios Bodrog e Tisza,
que ajudam a formar o microclima, especialmente propício ao fenômeno da podridão nobre.
Seguiremos com a cobertura dos destaques da vitivinicultura da Europa Oriental.
Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Instagram @miriamaguiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog

ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ/ME 24.988.496/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam
convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 29/04/22, às 09h, na
sede social localizada na Av. Barão de Tefé, nº 34, 19º andar, Saúde, Rio
de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: I) EM AGO: (a) as demonstrações
financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores
independentes referentes ao exercício social de 2021; (b) destinação do
resultado de 2021 da Cia; e II) EM AGE: (a) o limite de remuneração dos
Administradores. Rio de Janeiro, 20/04/22. Diretoria.

Terça-feira, 26 de abril de 2022
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Mães: comércio espera o 1º
resultado positivo após pandemia

P

esquisa do Clube
dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL-Rio) e do Sindicato dos Lojistas do Município
do Rio de Janeiro (Sindilojas-Rio), que ouviu mais de 300
lojistas da cidade do Rio de
Janeiro mostra que 71% dos
empresários entrevistados estimam vender 5% a mais no
Dia das Mães, que promete
ser primeira data com alta
de vendas desde a pandemia,
além de ser a maior data comemorativa do comércio depois do Natal.
A pesquisa contou com
a participação de empresários dos setores de vestuário, calçados e bolsas, joias e
bijuterias, perfumaria e cosméticos, eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, móveis e
telefonia celular.
De acordo com Aldo
Gonçalves, presidente do
CDL-Rio e do Sindilojas-Rio, os lojistas estão otimistas com as vendas no

Dia das Mães e se a estimativa de crescimento de 5 %
se concretizarem será a primeira data comemorativa a
registrar resultado positivo
depois da pandemia.
Os lojistas estimam que o
preço médio dos presentes
por pessoa deve ser de cerca
de R$ 100 e que os clientes
deverão utilizar o cartão de
crédito parcelado como forma de pagamento, seguido
de cartão de loja, cheque parcelado, a prazo (crediário), dinheiro e cartão de débito.
De acordo com a pesquisa, os lojistas acreditam que
vestuário, calçados, bolsas
e acessórios, joias e bijuterias, perfumaria e produtos
de beleza, óculos e celulares devem ser os presentes
mais vendidos. O estudo
também mostra que os lojistas optaram pela promoção,
propaganda, facilidade de
pagamento, descontos no
total das compras, sorteio
de brindes, kits promocio-

nais e novos produtos. Os
empresários dos setores de
vestuário e calçado, também
acreditam que os lançamentos de novas coleções vão
alavancar as vendas, enquanto que no setor de telefonia
celular, a aposta está sendo
nas promoções. Já os de
eletrodoméstico e eletroeletrônico estão investindo em
campanhas publicitárias.
Já pesquisa realizada pela
All iN, empresa que une dados de consumo, tecnologia
e humanização para ajudar
empresas a otimizarem seus
resultados, em parceria com
a Opinion Box, mostra que
76% dos consumidores
tem intenção de ir às compras no Dia das Mães, enquanto 13% ainda estão na
dúvida e outros 11% estão
decididos a não comprar
– dessa turma que decidiu
não comprar, 23% o estão
fazendo para economizar e
10% porque não tem o hábito de presentear.

Mas, quem tem o hábito de presentear, também
pesquisa preços para tomar uma decisão. A pesquisa mostra que 49% dos
consumidores pesquisam
tanto virtualmente quanto nas lojas físicas antes
de efetivar a compra, enquanto 38% fazem pesquisas nos sites das empresas
e 32% em sites de busca.
Outros 30% se concentram apenas nas lojas físicas; 22% consultam aplicativos e 20% o Instagram.
Segundo o estudo, 38%
já começaram a pesquisar
preços e ofertas. O levantamento da All in também
desmente a tese de que o
brasileiro deixa tudo para
a última hora, pois mostra
ainda que 29% começa a
pesquisa com duas semanas
de antecedência e 16% cerca de um mês antes. Apenas
2% deixa para pesquisar
preços e comprar no dia da
celebração.

Rastreamento pode proteger
medicamentos de falsificação

F

alsificadores de autoteste para Covid
foram flagrados pelo portal Metrópoles. Sem
qualquer cuidado com a higiene, estavam falsificando,
em larga escala, o primeiro
autoteste a receber registro
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Detalhe: antes mesmo de os
produtos verdadeiros chegarem às prateleiras das farmácias do Distrito Federal.
O responsável pelo marketing da empresa R&B
Rastreabilidade Brasil, Luigi
Enrico Secci, chama a atenção para o fato de que rastrear a partir de uma tecnologia inovadora é a melhor
maneira de proteção: “A
identificação de produtos
através da serialização oferece garantias de origem e
rastreabilidade, como o uso
do código DataMatrix nas

embalagens.”
O código DataMatrix é
uma simbologia bidimensional, que permite a codificação de grande quantidade
de informações em pequenos espaços, ideal para peças, equipamentos, componentes e caixas pequenas.
A Labtest, indústria brasileira de diagnóstico in vitro, está aplicando o código
em seus vários tipos de testes rápidos e reagentes distribuídos aos laboratórios
em todo o país, e em breve
colocará também em seus
autotestes de Covid-19.
Para Pollyanna Pimentel,
gerente de Produção e Responsável Técnica da Labtest, embora o rastreamento
de insumos e equipamentos
médicos seja muito comum
em hospitais é fundamental
a implantação dessa tecnologia em produtos destina-

ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 05.323.194/0001-80
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1ª. CONVOCAÇÃO: Ficam convidados
os senhores acionistas da ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no próximo dia 03
de maio de 2022, às 09:00h, na sede da Companhia localizada na Avenida Nossa
Senhora de Copacabana, nº 327 – sobreloja, parte, nesta cidade, para deliberarem
em Assembleia Geral Extraordinária, sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aceitar a
renúncia do Diretor Augusto Cesar Ribeiro Mesquita; (ii) Eleger diretor substituto
para preencher cargo vago; (iii) Retificar e ratificar a AGE da Companhia realizada
em 06/06/2007 e arquivada na JUCERJA em 28/06/2007, de sorte a atender às
exigências formuladas pelo Ofício Único do Registro de Imóveis de Armação de
Búzios para registro da referida AGE; (iv) Outros assuntos de interesse geral. Rio de
Janeiro, 25 de abril de 2022. A DIRETORIA.

LEBLON H3 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.350.589/0001-53 - NIRE 33.300.31779-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO/E: Nos termos da Lei nº 6.404, de
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ficam os Srs. Acionistas da
Leblon H3 Participações S.A. (“Cia.”) convocados a comparecer à AGO/E
da Cia., a qual será realizada no dia 23/05/2022, às 9h, excepcionalmente,
nos termos do § 2º do art. 124 da Lei das S.A., na R. Rainha Guilhermina
nº 75, 1º andar, Leblon, CEP 22441-120, na RJ/RJ, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) discussão, exame e votação das contas
dos administradores e DFs referentes aos exercícios sociais encerrados em
31/12/2018, 2019, 2020 e 2021; (ii) ratificação da destinação do resultado dos
exercícios sociais encerrados em 31/12/2018, 2019 e 2020; e (iii) destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021; Em AGE: (i) discussão, exame e votação da proposta de aumento do capital social da Cia.
no montante de R$161.116,00 (cento e sessenta e um mil, cento e dezesseis
reais), mediante a emissão de 161.116 (cento e sessenta e uma mil, cento
e dezesseis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii)
discussão, exame e votação da alteração do Estatuto Social da Cia., de forma
a (a) modificar o art. 5º, em caso de aprovação do item (i) da AGE acima e,
(b) atendendo a solicitação de acionistas da Cia., alterar o Capítulo III, para
refletir nova composição da Diretoria; (iii) caso aprovadas as matérias do item
(ii) da AGE acima, a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Cia.;
(iv) discussão, exame e votação de proposta(s) para alienação da Cia. e/ou
de seus ativos, conforme solicitado por acionistas da Cia.; e (v) caso aprovado
o item (ii)(b) e/ou o item (iv) da AGE acima, eleição de novo(s) membro(s) da
Diretoria, conforme solicitado por acionistas da Cia.. A administração da Cia.
esclarece que todos os documentos pertinentes se encontram à disposição
dos acionistas na R. Rainha Guilhermina nº 75, 1º andar, Leblon, CEP 22441120, na RJ/RJ. RJ, 20/04/2022. Administradores da Cia.

dos aos laboratórios. “Há
o ganho para toda a cadeia
produtiva ao evitar a pirataria, seja a empresa produtora de reagentes, seja o
laboratório, o distribuidor, e
claro, o consumidor final”,
analisa.
O rastreamento a partir do DataMatrix é uma
inovação tecnológica: pelo
aplicativo é possível encontrar detalhes como número

de registro, data de fabricação, vencimento, e também
detalhes sobre os componentes, modos de utilização
e uma série de outras informações. Além disso, o modelo bidimencional do código pode ser lido mesmo
com 30% de sua superfície
danificada, explica o responsável pelo marketing da
empresa R&B, Luigi Enrico
Secci.

O SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROGANDISTAS
VENDEDORES, E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DOS MUNICÍPIOS DE ITABORAÍ, TANGUÁ, RIO BONITO, MARICÁ,
SILVA JARDIM E CASIMIRO DE ABREU. –
SINPROVIRT, CNPJ: 10.751.783/0001-07
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Por seu presidente abaixo assinado, conforme o artigo 11(onze), § 1º do
Estatuto de nossa Entidade, convoca todos os sindicalizados e os demais
interessados para a realização da Assembleia Geral, no dia 13 (treze) de
maio de 2022, na sede desta, situada à rua Raimundo de Farias nº115,
Sala 104 - Centro – Itaboraí – RJ, CEP 24800 037, em 1ª convocação
às 13 horas e 2ª convocação às 14 horas com quórum legal tendo como
ordem do dia: 1 - Exame, discussão e votação do orçamento para o exercício do ano seguinte; 2 – Exame, discussão e votação para aprovação
do balanço anual referente as contas da Diretoria ao exercício anterior; 3
– Alteração estatutária; 4 – Assuntos gerais. Itaboraí, 19 de abril de 2022.
Leandro Feitosa Dias
Presidente

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA VIRUTAL
O Presidente do SIMPERJ – Sindicato da Indústria de Material Plástico
do Estado do Rio de Janeiro – cumprindo disposições estatutárias,
convoca as Indústrias de Material Plástico sediadas na base territorial
de Engenheiro Paulo De Frontin, Paraíba Do Sul, Petrópolis, Três Rios
e Vassouras, para a Assembleia Geral Extraordinária do próximo dia
04 de maio de 2022, 4ª. feira, às 14:00h em primeira convocação,
ou as 14:30 horas em segunda e última convocação, com qualquer
quórum, por ZOOM, que será enviado o link a todos os associados, para
tomarem ciência da Pauta de Reivindicações 2022/2023, constituírem e
concederem poderes à Comissão de Negociação, com estabelecimento
de parâmetros, para conduzir todo o processo de negociação com o
Sindicato dos Trabalhadores, SINDIQUIMP SERRANO, até a instauração
de Dissídio, se necessário. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022.
GLADSTONE SANTOS JUNIOR – Presidente.
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Alta nos preços de insumos preocupa empresários da construção

A

alta nos preços de
insumos é o que
mais tem preocupado empresários da construção civil. De acordo com a
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC),
o problema foi mencionado
por 46,7% dos empresários
do setor, no levantamento
Desempenho Econômico
da Indústria da Construção
Civil e Perspectivas, divulgado nesta segunda-feira.
É o percentual mais alto
registrado desde o primeiro trimestre de 2015. Ainda
segundo o levantamento, há
sete trimestres consecutivos
o alto custo dos insumos
vem sendo apontado como
o principal problema do setor.
Tendo por base o Índice Nacional do Custo
da Construção (INCC), a
CBIC informou que a in-

flação registrada para materiais e equipamentos usados
pelo setor ficou em 51,21%
entre janeiro de 2020 e março de 2022.
Entre as variações expressivas destacadas pela
CBIC figuram a de condutores elétricos (91,9%),
tubos e conexões de PVC
(91,8%), vergalhões e arames de aço ao carbono
(81,5%) e eletroduto de
PVC (70,8%).
O aumento de gastos
acabou por influenciar o
Produto Interno Bruto
(PIB) do setor, gerando
crescimento de 9,7% em
2021. Segundo Ieda Vasconcelos, economista da
CBIC, a variação do PIB
da construção civil surpreendeu em 2021, mas isso se
deve às bases de comparação, uma vez que, em 2020,
houve um recuo de 6,7%

nesse item.
“A projeção para 2022
é de crescimento de 2,5%,
mas isso se deve também à
base de comparação com
os 9,7% de 2021. O problema é que, se continuarmos
crescendo 2,5% ao ano, só
em 2033 atingiremos o nível de atividades observado
em 2014. [Mantendo este
índice,] o setor vai trabalhar
ainda por 11 anos abaixo do
seu pico de atividades”, explicou a economista.
Ieda ressaltou que, mesmo com esse crescimento,
o setor perdeu participação
no PIB nacional, caindo para 2,6% em 2021. “É o menor patamar da história”,
explicou.
Para se ter uma ideia de
como é ruim essa participação atual do setor de construção civil no PIB nacional, a CBIC o compara com

os anos de pico - entre 2010
e 2014 - quando o PIB se
mantinha sempre acima de
6,2%, chegando a 6,5% em
2012.
O presidente da CBIC,
José Carlos Martins, explicou esse crescimento do setor, que veio acompanhado
de perda de participação no
PIB do país. “O que cresceu
foi o valor agregado, porque
considerou o aumento dos
insumos. Isso acabou por
tirar rentabilidade daqueles
que executam as obras. Assim sendo, o resultado não
ficou com o setor, mas com
os fornecedores”.
Um outro fator que tem
sido fonte de preocupação
dos empresários do setor é
a alta de juros. “A preocupação com a alta de insumos
divide espaço com a preocupação que temos com
a alta de juros”, afirmou o

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Em conformidade com a legislação e as disposições estatutárias em vigor, submetemos
a apreciação de V.Sas., para exame e deliberação, o relatório de atividades da ECIA AMERICAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S/A, juntamente com as
suas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/21, compostas do balanço patrimonial e das demonstrações do resultado do exercício, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, as quais revelam a situação patrimonial e financeira da ECIA AMERICAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
S/A em 31/12/2021. Os referidos documentos e demais relatórios complementares encontram-se arquivados na sede da ECIA AMERICAS SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES S/A, juntamente com todas as demais informações/documentação de suporte. RJ, 18/04/22.
Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 (Em milhares de reais)
ATIVO
Nota
2021
2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
1.325
1.974
Contas a receber
5.060
7.882
Contas a receber - imóveis vendidos
36
30
Imóveis a comercializar
20.125
20.689
Adiantamentos
22
18
26.568
30.593
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber
95
46
Contas a receber - imóveis vendidos
192
197
Partes relacionadas
2.405
2.600
Depósitos judiciais
2.060
1.988
4.752
4.831
Investimento
Propriedades para investimento
137.187 144.538
137.187 144.538
TOTAL DO ATIVO
168.507 179.962
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Impostos e contribuições a recolher
139
113
Obrigações trabalhistas
249
271
Retenções contratuais
61
61
Parcelamento tributário – Imposto de renda e
1.040
contribuição social
Provisão para imposto de renda e contribuição social
867
676
Partes relacionadas
500
500
1.816
2.661
Não circulante
Partes relacionadas
29.347
30.830
Resultado de exercícios futuros
1.051
816
Provisão para riscos cíveis
2.243
2.171
32.641
33.817
Patrimônio líquido
4
Capital social
100.910 100.910
Reserva de lucros - legal
4.104
3.215
Lucros acumulados
29.036
39.359
134.050 143.484
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
168.507 179.962

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 (Em milhares de reais)
2021
2020
Receita líquida
33.462
33.960
(587)
(3.492)
Custo dos imóveis vendidos
Resultado operacional bruto
32.875
30.468
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais
(11.678)
(10.314)
183
Reversão (constituição) da provisão para riscos
(11.678)
(10.497)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos
e contribuições
21.197
19.971
Resultado financeiro
Receitas financeiras
239
695
(383)
(220)
Despesas financeiras
(144)
475
Resultado antes do imposto e contribuição
sobre o lucro
21.053
20.446
Imposto de renda
(2.414)
(1.704)
(880)
(648)
Contribuição social sobre o lucro liquido
(3.294)
(2.352)
17.759
18.094
Lucro líquido do exercício
100.910.000 100.910.000
Quantidade de ações
0,18
0,18
Lucro líquido por ação do capital social - em reais
A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada, em
função da mesma constituir-se somente do resultado do exercício.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de reais)
Reserva Lucros
Capital de lucros acumuDescrição
social
- legal
lados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 100.910
2.310 42.345 145.565
Lucro líquido do exercício
- 18.094 18.094
Distribuição de lucros
- (20.175) (20.175)
Constituição de reserva de lucros
905
(905)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 100.910
3.215 39.359 143.484
Lucro líquido do exercício
- 17.759 17.759
Distribuição de lucros
- (27.193) (27.193)
Constituição de reserva de lucros
889
(889)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 100.910
4.104 29.036 134.050

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS: A ECIA Américas Serviços e Constru- processo de estimativa. A companhia revisa anualmente suas estimativas e
ções S.A. (doravante denominada Ecia Américas) é uma sociedade anônima premissas. NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
de capital fechado, fundada em 2010, com sede na cidade do Rio de Janeiro As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações
- RJ e que tem por objetivo a participação em outras companhias e consórcios contábeis são as seguintes: a) Apuração do resultado: O resultado é apuem geral; intermediação de negócios em geral; exploração das atividades de rado segundo o regime de competência, exceto quanto aos resultados nas
locação e administração de imóveis próprios, de bens móveis, de condomínios vendas a prazo de unidades imobiliárias, que são registrados inicialmente no
prediais, de estacionamento; exploração de atividade de indústria da constru- grupo de resultado de exercícios futuros, como receitas e custos de exercíção civil e serviços de engenharia; compra e venda de imóveis em geral; e cios futuros das unidades vendidas, e que são reconhecidas no resultado do
incorporação de imóveis e loteamentos. NOTA 2 - BASE DE PREPARAÇÃO exercício proporcionalmente ao montante da venda recebido. A sistemática de
E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstra- apuração e apropriação desses resultados obedece a normas da legislação
ções contábeis da Ecia Américas são de responsabilidade de sua administra- fiscal aplicável às empresas de construção civil. As receitas de coparticipação
ção e foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas são registradas inicialmente no grupo de resultado de exercícios futuros e são
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o efetivo recebimento.
societária previstas na lei nº 6.404/76, com as alterações das leis nº 11.638/07 b) Ativos circulantes e não circulantes: Os imóveis a comercializar estão
e nº 11.941/09 e as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de demonstrados ao custo de aquisição ou de construção. Os demais ativos cirPronunciamentos Contábeis - CPC, vigentes em 31 de dezembro de 2021 e culantes e não circulantes estão demonstrados ao valor de custo ou realizanormas específicas da legislação fiscal, inerentes ao ramo de sua atividade, ção, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das variações monetáconsoante as práticas contábeis descritas na nota 3. A emissão destas de- rias auferidos até a data do balanço. c) Avaliação do valor recuperável de
monstrações contábeis foi aprovada pela diretoria da Ecia Américas em 21 ativos (teste de “impairment”): A Administração revisa anualmente o valor
de março de 2022. A preparação das demonstrações contábeis requer o uso contábil líquido de seus principais ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou
de estimativas contábeis, baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que
base no julgamento da administração para determinação do valor adequado possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas
a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recupeessas premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, rável, é constituída provisão para perdas, ajustando o valor contábil líquido ao
análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2021, nossa revisão revelou que os
liquidação duvidosa, a provisão para o imposto de renda e contribuição social, principais ativos da companhia estão avaliados ao valor justo, não havendo,
assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras pro- portanto, necessidade de constituição de provisão para deterioração. d) Pasvisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolven- sivos circulantes e não circulantes: Demonstrados a valores conhecidos
do essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao incorridos até a data do balanço. e) Imposto de renda e contribuição social

presidente da CBIC.
Segundo ele, a preocupação com os juros é a que
mais tem ganhado força,
sendo citada entre os principais problemas da construção civil por 26,7% dos
empresários do setor no
primeiro trimestre de 2022.
“Este é o maior patamar
desde o segundo trimestre
de 2017 (27,9%). Em relação aos primeiros três meses de 2021, que era 11,6%,
a alta [dos juros] foi de 15,1
pontos percentuais”, detalhou.
A alta dos juros dificulta
também o poder de compra
das famílias, o que preocupa
a CBIC. Por isso, a entidade
defende programas sociais
voltados a habitações mais
simples. “O Programa Casa
Verde e Amarela é o que dá
acesso ao primeiro imóvel
de uma família”, disse José

Carlos Martins.
“Precisamos recompor o
poder de compra das famílias. Além disso, estados que
receberam menos apoio
desse programa foram os
que apresentaram os piores
índices. Por isso, precisamos
ter em mente o aspecto de
que arrumar desequilíbrios
regionais é muito importante”, acrescentou ao citar
Pará, Maranhão, Tocantins,
Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Piauí, Paraíba,
Amazonas, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte.
Outra preocupação destacada pelos empresários
consultados pela CBIC é
a “falta ou o alto custo do
trabalhador qualificado”, citado por 18,2% dos participantes da pesquisa, além da
demanda interna insuficiente, mencionada por 16,5%
dos empresários.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 (Em milhares de reais)
2021
2020
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
17.759 18.094
Depreciação
7.351 7.351
Lucro líquido do exercício ajustado
25.110 25.445
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
2.772 (2.626)
Imóveis a comercializar
564 3.492
Adiantamentos
(4)
(18)
Partes relacionadas
195 (1.516)
Depósitos judiciais
(72)
(41)
Aumento (redução) nos passivos:
Impostos e contribuições a recolher
26
(517)
Obrigações trabalhistas
(22)
54
Parcelamento de impostos
(1.040) 1.040
Provisão para imposto de renda e contribuição social
191
(544)
Créditos de acionistas
267
234
Partes relacionadas
(1.750) (4.951)
Resultados de exercícios futuros
235
(247)
Provisão de riscos cíveis
72
224
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
26.544 20.029
Atividades de financiamento
Redução de financiamentos
- (7.041)
Distribuição de lucros
(27.193) (20.175)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (27.193) (27.216)
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa
(649) (7.187)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.974 9.161
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.325 1.974
sobre o lucro líquido: Os valores do imposto de renda e da contribuição social imputados ao resultado são apurados trimestralmente, segundo o regime
de lucro presumido. f) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional
da companhia e também a sua moeda de apresentação. g) Provisões para
riscos cíveis: A empresa é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes
a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos
seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável
possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis,
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados. As provisões são revisadas e
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital social: Em 31 de dezembro
de 2021 e 2020, o capital social está constituído por 100.910.000 ações, totalmente integralizadas. b) Reserva de lucros - legal: Foi constituída pela
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, nos termos da legislação
societária. c) Dividendos: Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, ajustado
de conformidade com a legislação societária vigente. NOTA 5 - SEGUROS
(NÃO AUDITADO): A companhia possui cobertura de seguros do shopping
center denominado “Américas Shopping”, demonstrado no grupo investimentos como propriedades para investimento e do veículo registrado no ativo
imobilizado, totalmente depreciado contabilmente, segundo orientação que
considera a natureza e o grau de riscos de sinistros, em valores considerados
suficientes para cobrir eventuais perdas. Quanto aos imóveis a comercializar a
companhia não mantém contratos de seguros e, consequentemente, assume
o risco em relação a eventuais sinistros que possam vir a ocorrer com tais
ativos. NOTA 6 - PANDEMIA CORONAVIRÚS: Em 11 de março de 2020,
a Organização Mundial de Saúde (OMS) efetuou a declaração de estado a
pandemia mundial em função da existência de novo Coronavírus (Covid-19).
Tal situação, afetou a economia mundial com fechamento de aeroportos em
diversos países, bem como, adoção de medidas restritivas no transporte, comércio e serviços de modo geral. Aqui no Brasil não foi diferente, diversos
Decretos estabeleceram procedimentos altamente restritivos, relacionados a
fechamento de estabelecimentos, não circulação de pessoas, fechamento de
comercio e serviços em geral. No exercício de 2021, a Ecia Américas seguiu
todos os protocolos determinados pelas autoridades públicas e sanitárias, e
a obrigatoriedade de fechamento do shopping, com interrupção de suas atividades em vários momentos, gerou um impacto significante e irreversível na
receita desse período e do exercício como um todo. NOTA 7 - EVENTOS
SUBSEQÜENTES: De 31 de dezembro de 2021 até a data de emissão deste
relatório, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma
significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.
Otávio Azevedo de Araujo - Diretor
Fernando de Oliveira – CRC-RJ nº 081390/O-0 – Contador

INFORMAMOS AOS ACIONISTAS QUE A AGO PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 2021 SERÁ REALIZADA NO DIA 27/05/2022 AS 12 HS NA SEDE DA SOCIEDADE.

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO
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Banco da China emite US$ 2,05 bi em títulos verdes no exterior

O

s green bonds ou
títulos verdes são
papéis de dívida emitidos para financiar
projetos com benefícios ambientais. O que os caracteriza
é justamente a destinação de
recursos (ou use of proceeds, no
jargão do mercado). A China

vem ampliando sua participação nesse tipo de papel.
O Banco da China definiu os preços de três títulos
verdes no exterior, que foram emitidos por suas três
filiais na Região Administrativa Especial de Macau,
Cingapura e Luxemburgo, e

a escala total equivale a US$
2,05 bilhões. O anúncio foi
feito nesta segunda-feira.
Segundo o banco, os recursos arrecadados com a
transação serão usados para apoiar projetos verdes
como energia renovável
doméstica e no exterior,

transporte limpo, edifícios
verdes, recursos hídricos
sustentáveis e gestão de
águas residuais.
O banco anunciou que
continuará seguindo a estratégia de desenvolvimento
verde da China, promoverá
a prática de financiamento

verde e ajudará no desenvolvimento coordenado de
benefícios econômicos, ambientais e sociais.
De acordo com a agência
Xinhua, apesar do ambiente turbulento de mercado, a
transação ainda é favorecida
por investidores de alta quali-

dade no país e no exterior, disse o banco. Lembrando que a
china aderiu novamente ao
confinamento devido ao aumento de casos de Covid-19,
o que causou um congestionamento gigantesco no porto de Xangai. A china parada
prejudica o mundo todos.

CBO Holding S.A.

CBO Serviços Marítimos S.A.
CNPJ nº 08.795.463/0001-07 - NIRE 33. 3.0033994-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20/04/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20/04/2022, às 18h, na sede social meio de extrato a ser por ele emitido. Adicionalmente, será reconhecido
da CBO Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”), situada em Macaé/RJ, na como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela
Rua Fernando Hipólito Santos, 132, Sala nº 1, Barra de Macaé, CEP 27.961- B3, em nome do titular da Debênture quando as Debêntures estiverem
080. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da custodiadas eletronicamente na B3. (n) Conversibilidade: As Debêntures
presença da totalidade dos acionistas da Companhia, em razão do que fica serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia;
dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404, de (o) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas do artigo 58, caput, da Lei das S.A., e com garantia fidejussória adicional; (p)
constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Composição da Mesa: Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcos Roberto Tinti e secretariados Debêntures serão depositadas eletronicamente na B3, para: (i) distribuição
pelo Sr. Ricardo Wagner. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos
Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição
dia: (i) a realização da 2ª emissão de debêntures simples (“Debêntures”), não liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”),
fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas
restritos, da Companhia, com valor unitário de R$ 1.000,00, no valor total de financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente
até R$ 140.000.000,00, na Data de Emissão (conforme definido abaixo), nos na B3; (q) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures
termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com termos da Escritura de Emissão serão realizados pela Companhia, (i) no que
Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário Atualizado, à
com Esforços Restritos, da CBO Serviços Marítimos S.A.” (“Escritura de Remuneração e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que
Emissão”), as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; ou (ii) para as
restritos de distribuição (“Emissão” e “Oferta Restrita”), nos termos da Lei nº Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio
6.385, de 7/12/1976, conforme alterada, e da Instrução da Comissão de do Escriturador ou, com relação aos pagamentos que não possam ser
Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“CVM” e realizados por meio do Escriturador, na sede da Companhia, conforme o
“Instrução CVM 476”, respectivamente); (i) a realização da 2ª emissão de caso; (r) Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão
debêntures simples (“Debêntures”), não conversíveis em ações, da espécie subscritas e integralizadas à vista, no mercado primário por meio do MDA,
com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal
distribuição pública com esforços restritos, da Companhia, com valor unitário Unitário, a partir do início de distribuição na forma dos artigos 7º-A e 8º da
de R$ 1.000,00, no valor total de até R$ 140.000.000,00, na Data de Emissão Instrução CVM 476, preferencialmente em um único dia (“Data da 1ª
(conforme definido abaixo), nos termos do “Instrumento Particular de Integralização”). Não obstante, caso ocorra algum erro operacional na
Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em integralização da Debêntures, as Debêntures integralizadas após a Data da
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, 1ª Integralização serão integralizadas pelo Valor Nominal Unitário Atualizado,
em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CBO acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data da 1ª
Serviços Marítimos S.A.” (“Escritura de Emissão”), as quais serão objeto de Integralização até a data da sua efetiva integralização, de acordo com as
distribuição pública, com esforços restritos de distribuição (“Emissão” e normas de liquidação aplicáveis à B3 (“Preço de Integralização”). As
“Oferta Restrita”), nos termos da Lei nº 6.385, de 7/12/1976, conforme Debêntures serão subscritas e integralizadas de acordo com os procedimentos
alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de de liquidação aplicáveis da B3, sendo que as Debêntures serão integralizadas
16/01/2009, conforme alterada (“CVM” e “Instrução CVM 476”, pelo seu Preço de Integralização. As Debêntures poderão ser subscritas com
respectivamente); (ii) a autorização à Companhia e aos seus representantes ágio ou deságio, a ser definido pelo Coordenador Líder, se for o caso, no ato
para, uma vez aprovada a Emissão, (a) celebre todos os documentos e seus de subscrição delas, desde que aplicado de forma igualitária à totalidade das
eventuais aditamentos e pratique todos os atos necessários ou convenientes Debêntures em cada data de integralização. (s) Pagamento do Valor
à realização da Emissão e da Oferta Restrita, sem a necessidade de qualquer Nominal Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do
aprovação societária adicional ou ratificação pela Companhia, inclusive (1) Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo) e/ou vencimento
em virtude de normas legais regulamentares; (2) para correção de erros antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da
grosseiros, tais como, de digitação ou aritméticos; e/ou (3) para atualização Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário deverá ser amortizado e pago
dos dados cadastrais das partes, tais como alteração na razão social, pela Companhia mensalmente, após o período de 3 meses que se inicia na
endereço e telefone, entre outros, se necessário; e (b) contratar os Data de Emissão e se encerra na primeira Data de Pagamento de Principal,
prestadores de serviços necessários para a realização da Emissão e da de forma que a amortização do Valor Nominal Unitário passará a ser devida
Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, ao agente fiduciário, aos a partir do 4º mês, inclusive, contado da Data de Emissão (“Período de
coordenadores e assessores legais, podendo, para tanto, negociar e assinar Carência”), sempre no dia 26 de cada mês para as Debêntures em 34
os respectivos contratos e fixar-lhes os honorários; e (iii) a ratificação das parcelas iguais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento das Debêntures
medidas e atos porventura já praticados pelos representantes legais da em 26/07/2022 e o último na Data de Vencimento (“Data de Pagamento de
Companhia relacionados à emissão e às demais deliberações constantes na Principal”), de acordo com a tabela presente na Escritura de Emissão; (t)
ordem do dia. 5. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e a Resgate Antecipado Facultativo: Sujeito ao atendimento das condições
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes previstas na Escritura de Emissão, a Companhia poderá, a seu exclusivo
deliberaram o quanto segue de forma unânime: 5.1. Aprovar a 2ª emissão de critério, realizar, a qualquer momento, o resgate antecipado facultativo da
Debêntures da Companhia, nos termos da Instrução CVM 476, a serem totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento das Debêntures
distribuídas sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de (“Resgate Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo
colocação, sendo que as Debêntures terão as seguintes características e deverá abranger a totalidade das Debêntures e os termos para sua
condições: (a) Número da Emissão: A Emissão representa a 2ª Emissão de operacionalização serão previstos na Escritura de Emissão. O valor a ser
Debêntures da Companhia; (b) Valor Total da Emissão: O valor total da pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado
Emissão será de até R$ 140.000.000,00 na Data de Emissão (conforme Facultativo será o Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido da
definida abaixo) (“Valor Total da Emissão”); (c) Data de Emissão das Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data da 1ª Integralização
Debêntures: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das ou a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme
Debêntures será 26/04/2022 (“Data de Emissão”); (d) Prazo e Data de o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive, acrescido de
Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo prêmio de resgate, observado o prazo previsto acima, correspondente a
(conforme definido abaixo) e/ou de vencimento antecipado das obrigações 1,00% ao ano, pro rata temporis, base 252 Dias Úteis, sobre o valor
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, resgatado, considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a
as Debêntures terão prazo de vencimento de 36 (trinta e seis) meses data do Resgate Antecipado Facultativo e a Data de Vencimento, de acordo
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 26/04/2025 (“Data
de Vencimento”); (e) Quantidade de Debêntures e Número de Séries: a metodologia de cálculo a ser prevista na Escritura de Emissão; (u)
Serão emitidas até 140.000 Debêntures, em série única; (f) Valor Nominal Amortização Extraordinária Facultativa: Não será permitida a realização
Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na Data de amortização extraordinária facultativa das Debêntures; (v) Aquisição
de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (g) Distribuição Parcial: Nos termos Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures,
do artigo 5°-A da Instrução CVM 476 e dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM desde que observe o disposto no artigo 55, §3º e incisos I e II, da Lei das
nº 400, de 29/12/2003 (“Instrução CVM 400”), será admitida a distribuição S.A., nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, na Instrução da CVM n° 620,
parcial das Debêntures (“Distribuição Parcial”). Tendo em vista que a de 17/03/2020, e na regulamentação aplicável da CVM, devendo o fato
distribuição poderá ser parcial, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras (e/ou
400 e do artigo 5°-A da Instrução CVM 476, o interessado em adquirir as informações financeiras trimestrais) consolidadas e auditadas (ou objeto de
Debêntures poderá, no ato da aceitação à Oferta Restrita, condicionar sua revisão especial, conforme o caso) da Companhia. As Debêntures adquiridas
adesão a que haja distribuição (i) da totalidade das Debêntures objeto da pela Companhia poderão, a critério da Companhia, ser canceladas,
Oferta Restrita, sendo que, se tal condição não se implementar, as ordens permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As
serão canceladas, sendo certo que, neste caso, o processo de liquidação na Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, se
B3 não terá sido iniciado; ou (ii) de uma proporção ou quantidade mínima de e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração
Debêntures originalmente objeto da Oferta Restrita, definida conforme critério (conforme definido abaixo) das demais Debêntures; (w) Oferta de Resgate
do próprio investidor, podendo o interessado, no momento da aceitação, Antecipado Total: As Debêntures não estão sujeitas à oferta de resgate
indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a antecipado total pela Companhia; (x) Remuneração: Sobre o Valor Nominal
totalidade das Debêntures subscritas por tal interessado ou quantidade Unitário Atualizado, incidirão juros remuneratórios prefixados equivalentes a
equivalente à proporção entre a quantidade de Debêntures efetivamente 5,3000% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remuneração”), incidentes sobre o
distribuída e a quantidade de Debêntures originalmente objeto da Oferta Valor Nominal Unitário Atualizado desde a Data da 1ª Integralização das
Restrita, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do interessado Debêntures ou da Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo
em receber a totalidade das Debêntures subscritas por tal interessado, sendo definido) imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até a respectiva
que, se o investidor tiver indicado tal proporção e tal condição não se data de pagamento, exclusive. A Remuneração será calculada de acordo
implementar, as ordens serão canceladas, sendo certo que, neste caso, o com a fórmula presente na Escritura de Emissão; (y) Pagamento da
processo de liquidação na B3 não terá sido iniciado. As Debêntures que não Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do Resgate
forem distribuídas serão automaticamente canceladas. (h) Destinação dos Antecipado Facultativo e/ou vencimento antecipado das obrigações
Recursos: Os recursos oriundos da captação por meio da Emissão de decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, a
Debêntures serão utilizados para (i) o pagamento, pela Companhia, de suas Remuneração das Debêntures será paga mensalmente, sem carência, a
obrigações decorrentes de sua 1ª emissão de nota promissória comercial; e partir da Data de Emissão, sempre no dia 26 dos meses de cada ano,
(ii) consecução do objeto social da Companhia e/ou de empresas pertencentes ocorrendo o primeiro pagamento em 26/05/2022, o último, na Data de
ao grupo econômico da Companhia, incluindo (sem limitação) a aquisição de Vencimento (cada data, uma “Data de Pagamento da Remuneração”); (z)
embarcações e/ou reposição de valores gastos na aquisição de embarcações; Vencimento Antecipado: As obrigações decorrentes das Debêntures, da
(i) Atualização monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será Escritura de Emissão e dos demais Documentos da Operação (conforme
atualizado pelo fator de variação da cotação de fechamento da taxa de venda definido na Escritura de Emissão) serão consideradas antecipadamente
de Dólares dos Estados Unidos da América, disponível no Sistema de vencidas, podendo o Agente Fiduciário exigir o imediato pagamento, pela
Informações do Banco Central - SISBACEN, por meio do Sistema PTAX, Companhia e pela Fiadora, do Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido
conforme divulgada na página do Banco Central na página da rede mundial da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data da 1ª
de computadores (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes), Integralização, inclusive, até a data do efetivo pagamento (exclusive), sem
na opção “Cotações e Boletins - Cotações de fechamento de todas as prejuízo, quando for o caso, dos Encargos Moratórios e outros valores
moedas em uma data”, que será utilizada com 4 casas decimais (“Taxa devidos, vencidos ou a vencer (se houver), na ocorrência de qualquer dos
Cambial”), desde a Data da 1ª Integralização até a data de seu efetivo eventos previstos em lei e/ou de qualquer dos eventos de vencimento
pagamento, sendo o produto da atualização incorporado ao Valor Nominal antecipado previstos na Escritura de Emissão (cada evento, um “Evento de
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures automaticamente. Inadimplemento”); (aa) Repactuação Programada: Não haverá repactuação
O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, programada. (bb) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no
atualizado pela Taxa Cambial (“Valor Nominal Unitário Atualizado”), será pagamento de qualquer valor devido pela Companhia ou Fiadora aos
calculado de acordo com a fórmula presente na Escritura de Emissão; (j) Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, dos Contratos de
Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto Garantia e/ou nos demais Documentos da Operação (conforme definido na
de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Escritura de Emissão), adicionalmente ao pagamento da Remuneração e da
Instrução CVM 476, a qual será realizada sob regime misto de garantia firme atualização, calculada pro rata temporis desde a data de inadimplemento até
e melhores esforços de colocação, sendo o montante de até R$ a data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso,
110.000.000,00 sob o regime de garantia firme de colocação e o montante de incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
até R$ 30.000.000,00 sob o regime de melhores esforços de colocação, extrajudicial, (i) juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis
oferecidas pelo Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), na desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa
qualidade de instituição intermediária líder, por meio do MDA, administrado e moratória, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por
operacionalizado pela B3, de acordo com os termos previstos no “Instrumento cento) (“Encargos Moratórios”); (cc) Classificação de Risco: Não será
Particular de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços contratada agência de classificação de risco no âmbito da Emissão; (dd)
Restritos, sob o Regime de Garantia Firme, de Debêntures Simples, Não Demais Características: As demais características das Debêntures e da
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Garantia Fidejussória Oferta Restrita encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão. 5.2.
Adicional, em Série Única, da 2ª Emissão da CBO Serviços Marítimos S.A.”, Autorizar a Companhia e aos seus representantes a (a) celebrar todos os
a ser celebrado entre a Companhia, o Coordenador Líder e a Fiadora documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos
(“Contrato de Distribuição”); (k) Escriturador e Agente de Liquidação: A necessários ou convenientes à realização da Emissão e da Oferta Restrita,
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, sem a necessidade de qualquer aprovação societária adicional ou ratificação
com sede em São Paulo/SP, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, pela Companhia, inclusive (1) em virtude de normas legais regulamentares;
Pinheiros, CEP 05425-020, CNPJ/ME nº 22.610.500/0001-88 é o agente (2) para correção de erros grosseiros, tais como, de digitação ou aritméticos;
liquidante da Emissão (“Agente de Liquidação”) e escriturador (“Escriturador”), e/ou (3) para atualização dos dados cadastrais das partes, tais como
sendo que essas definições incluem quaisquer outras instituições que alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, se necessário; e
venham a suceder o Agente de Liquidação e Escriturador, conforme aplicável, (b) contratar os prestadores de serviços necessários para a realização da
na prestação dos serviços relativos às Debêntures. O Agente de Liquidação Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, ao Agente
e Escriturador, conforme aplicável, será responsável por realizar a Fiduciário, ao Coordenador Líder e assessores legais, podendo, para tanto,
escrituração das Debêntures, entre outras responsabilidades definidas nas negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os honorários; e 5.3.
normas editadas pela B3. O Agente de Liquidação e Escriturador, conforme Aprovar a ratificação de todos os atos já praticados pelos representantes
aplicável, poderão ser substituídos a qualquer tempo, mediante aprovação legais da Companhia para efetivação da Emissão e das demais deliberações
dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, nos acima. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser
termos da Escritura de Emissão. (l) Agente Fiduciário: A Vórtx Distribuidora tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira com sede em São suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata na forma de
Paulo/SP, na Rua Gilberto Sabino, n° 215, 4° Andar, Pinheiros, CEP 05425-020, sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1°, da Lei das
CNPJ/ME nº 22.610.500/0001-88 atuará como agente fiduciário da Emissão S.A., que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos presentes.
(“Agente Fiduciário”); (m) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Presidente: Marcos Roberto Tinti; Secretário: Ricardo Wagner. Acionistas:
Debêntures serão nominativas, escriturais, sem emissão de cautelas ou Companhia Brasileira de Offshore, neste ato representada na forma do seu
certificados e não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia. Estatuto Social, e Aliança S.A. - Indústria Naval e Empresa de Navegação,
A Companhia não emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins e neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. Macaé, 20/04/2022.
efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo Escriturador, por Mesa: Marcos Roberto Tinti - Presidente; Ricardo Wagner - Secretário.
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Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20/04/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20/04/2022, às 18h, na sede social
da CBO Holding S.A. (“Companhia”), com sede em Niterói/RJ, na Travessa
Braga, 2, Barreto, CEP 24.110-200. 2. Convocação e Presença:
Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
conforme autorizado pela Lei n° 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Sr. Bruno Pessoa Serapião, Presidente e Sr.
Ricardo Wagner, Secretário 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) no âmbito
da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série
única, para distribuição pública com esforços restritos, da CBO Serviços
Marítimos S.A., sociedade por ações, CNPJ/ME nº 08.795.463/0001-07
(“CSM”), no montante de até R$ 140.000.000,00 (“Debêntures”), a ser
formalizada mediante celebração do “Instrumento Particular de Escritura
da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CBO Serviços
Marítimos S.A.” (“Escritura de Emissão”), as quais serão objeto de
distribuição pública, com esforços restritos de distribuição (“Emissão” e
“Oferta Restrita”), nos termos da Lei nº 6.385, de 7/12/1976, conforme
alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de
16/01/2009, conforme alterada (“CVM” e “Instrução CVM 476”, respectivamente),
a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória por meio da qual a
Companhia obrigar-se-á, solidariamente com a CSM, em caráter irrevogável
e irretratável, perante os titulares das Debêntures (“Debenturistas”),
representados pelo agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), e seus
sucessores e cessionários, como fiadora e principal pagadora, responsável
pelo integral e pontual cumprimento de todas as obrigações da CSM e/ou
da Companhia na Escritura de Emissão e nos demais Documentos da
Operação (conforme definido na Escritura de Emissão), incluindo, sem
limitar o pagamento de quaisquer valores, principais ou acessórios, devidos
pela CSM e/ou pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão e
demais Documentos da Operação (conforme definido na Escritura de
Emissão), tais como o Valor Nominal Unitário, a Remuneração, os Encargos
Moratórios (conforme definidos na Escritura de Emissão), multa
convencional e quaisquer outros acréscimos, inclusive os encargos
decorrentes de eventuais ações judiciais, independentemente de quaisquer
outras garantias que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante
dos Debenturistas, tenha recebido ou venha a receber, bem como eventuais
honorários do Agente Fiduciário e todo e qualquer custo ou despesa
comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário em decorrência de
processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais
necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes
das Debêntures, da Escritura de Emissão e/ou dos demais Documentos da
Operação (conforme definido na Escritura de Emissão) (“Obrigações
Garantidas”), renunciando expressamente aos benefícios de ordem,
direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos
artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 827,830, 834, 835, 837,
838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada (“Código
Civil”), e dos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16/03/2015,
conforme alterada (“Código de Processo Civil”), nos termos da Escritura de
Emissão (“Fiança”); (ii) no âmbito do contrato global de derivativos e
respectivo(s) apêndice(s) e nota(s) de confirmação(ões) celebrados entre a
Companhia Brasileira Offshore e o Banco BTG Pactual S.A. (“Contrato de
Derivativos”), a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória
consistente em fiança nos moldes da carta de fiança anexa ao Apêndice ao
Contrato de Derivativos, em garantia das obrigações pecuniárias da
Companhia Brasileira Offshore sob tal instrumento, para cada operação de
derivativos a ser contratada pela Companhia Brasileira Offshore (“Cartas
de Fiança” e, em conjunto com a Fiança, as “Fianças”); (iii) no âmbito da
Emissão, a outorga, pela Companhia Brasileira de Offshore, sociedade por
ações, CNPJ/ME nº 13.534.284/0001-48 (“Companhia Brasileira Offshore”),
de garantia relativa à cessão fiduciária de (i) direitos creditórios da qual à
Companhia Brasileira Offshore é titular e que vier a ser titular durante a
vigência da Emissão decorrentes do contrato de afretamento por tempo de
embarcação do tipo PSV celebrado entre a Companhia Brasileira Offshore
e a Equinor Brasil Energia Ltda. (”Equinor”) em 08/12/2021 (conforme
aditado, “Contrato de Afretamento Equinor” e “Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios - Proventos Equinor”); (ii) de todos e quaisquer valores e direitos
atuais ou futuros, detidos e a serem detidos como resultado dos valores
depositados, a qualquer tempo, na conta corrente de titularidade da
Companhia Brasileira Offshore, mantida junto à agência 001, do Banco
BTG Pactual S.A. (208) (“Banco Depositário” e “Conta Vinculada
Companhia Brasileira Offshore”, respectivamente), incluindo os Proventos,
assim como os valores enquanto em trânsito ou em processo de
compensação bancária ou investimentos realizados com tais recursos
existentes na Conta Vinculada Companhia Brasileira Offshore; e (iii) da
titularidade da própria Conta Vinculada Companhia Brasileira Offshore (a
“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios - Conta Vinculada” e, em
conjunto com Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios - Proventos Equinor,
“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Equinor”), mediante assinatura
do respectivo Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia
(“Contrato de Cessão Fiduciária Equinor”); (iv) no âmbito da Emissão, a
outorga, pela Finarge Apoio Marítimo Ltda., sociedade limitada, CNPJ/ME
nº 10.383.827/0001-85 (“Finarge”), de garantia relativa à cessão fiduciária
de (i) direitos creditórios da qual à Finarge é titular e que vier a ser titular
durante a vigência da Emissão decorrentes do contrato de afretamento por
tempo de embarcação do tipo AHTS TS celebrado entre a Finarge e a
Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) em 05/05/2021 (“Contrato de
Afretamento Petrobras” e, em conjunto com o Contrato de Afretamento
Equinor, os “Contratos de Afretamento”) (“Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios - Proventos Petrobras”); (ii) de todos e quaisquer valores e
direitos atuais ou futuros, detidos e a serem detidos como resultado dos
valores depositados, a qualquer tempo, na conta corrente de titularidade da
Finarge, mantida junto à agência 001, do Banco Depositário, indicada no
contrato a ser celebrado entre Finarge, Banco Depositário e Agente
Fiduciário (“Conta Vinculada Finarge”), incluindo os Proventos, assim como
os valores enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária
ou investimentos realizados com tais recursos existentes na Conta
Vinculada Finarge; e (iii) da titularidade da própria Conta Vinculada Finarge
(a “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios - Conta Vinculada Finarge” e,
em conjunto com Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios - Proventos
Petrobras, “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Petrobras”), mediante
assinatura do respectivo Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em
Garantia (“Contrato de Cessão Fiduciária Petrobras”); (v) no âmbito da
Emissão, a outorga, pela CBO NW7 AS, entidade estrangeira com endereço
na Noruega, de garantia na forma de hipoteca da embarcação de sua
propriedade (IMO nº 9702883) (“Embarcação”), bem como os seus
respectivos acessórios, benfeitorias, valorizações, frutos e bens vinculados
por acessão física ou industrial, sendo certo que o valor de referida
Embarcação deverá ser equivalente a, no mínimo, US$ 16.000.000,00 e
que a referida Embarcação é avaliada em US$ 17.500.000,00, conforme
preço de aquisição constante do “Memorandum of Agreement” (MOA),
datado de 08/12/2021, celebrado entre a Fujian Mawei Shipbuilding LTD e
a CBO NW7 AS, a ser regida pelas leis das Ilhas Marshall e formalizada
nos termos do Instrumento de Constituição de Hipoteca de Embarcação
(“Hipoteca de Embarcação” e, em conjunto, com a Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios Equinor, a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
Petrobras e as Fianças, as “Garantias”); (vi) a autorização para a
administração da Companhia celebrar todos os documentos e seus
eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à outorga das
Fianças, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura de
Emissão, do contrato de distribuição no âmbito da Emissão (“Contrato de
Distribuição”) e do Contrato de Derivativos; e (vii) a ratificação de todos os
atos já praticados pela Administração da Companhia relacionados às
deliberações acima. 5. Deliberações: Instalada a presente, após exame e
discussão da matéria constante da ordem do dia, a unanimidade dos
membros do Conselho de Administração deliberou, sem quaisquer
ressalvas ou restrições: (i) no âmbito da Emissão, aprovar a outorga da
Fiança, por meio da celebração pela Companhia da Escritura de Emissão;
(ii) no âmbito do Contrato de Derivativos, aprovar a outorga das Cartas de
Fiança, por meio da celebração pela Companhia do Contrato de Derivativos;
(iii) no âmbito da Emissão, aprovar a outorga pela Companhia Brasileira de
Offshore da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Equinor, mediante
celebração do Contrato de Cessão Fiduciária Equinor; (iv) no âmbito da
Emissão, aprovar a outorga pela Finarge da Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios Petrobras, mediante celebração do Contrato de Cessão
Fiduciária Petrobras; (v) no âmbito da Emissão, aprovar a outorga pela
CBO NW7 AS da Hipoteca de Embarcação; (vi) autorizar a administração
da Companhia a celebrar todos os documentos e seus eventuais
aditamentos e praticar todos os atos necessários à outorga das Fianças,
incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura de Emissão, do
Contrato de Distribuição e do Contrato de Derivativos; e (vii) ratificar todos
os atos já praticados pela administração da Companhia relacionados às
deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada
e assinada. Mesa: Bruno Pessoa Serapião, Presidente e Sr. Ricardo
Wagner. Conselheiros presentes: Bruno Pessoa Serapião, Bruno Augusto
Sacchi Zaremba, Gabriel Felzenszwalb, José Guilherme Cruz Souza,
Roberto Lucio Cerdeira Filho, Marcelo Antônio Gonçalves Souza, Ricardo
Schenker Wajnberg e Adriana Waltrick dos Santos. A presente é cópia fiel
da ata lavrada no livro próprio. Niterói, 20/04/2022. Mesa: Bruno Pessoa
Serapião - Presidente; Ricardo Wagner - Secretário.
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Três perguntas: Yes! Idiomas – pandemia, recuperação, EAD e competição
Por Jorge Priori

C

onversamos sobre
a Yes! Idiomas com
seu CEO, Clodoaldo Nascimento. Fundada
em 1972, a franquia completou 50 anos de existência
no último mês de março.
Como a Yes lidou com
a pandemia?
Eu lembro como se fosse hoje que durante uma
feira de franquias da ABF
no Nordeste, eu estava visitando uma unidade da Yes
em Olinda quando o governador do Rio de Janeiro
anunciou o fechamento do
comércio que começaria na
segunda-feira seguinte. Inicialmente, nós pensamos
que isso seria por 15 dias…
Em pouco tempo, a Yes e
seus franqueados estavam
sendo bombardeados por
perguntas sobre o que seria
feito.
Um dos maiores problemas que nós enfrentamos
foi a questão da conectividade. O Brasil é um país
muito heterogêneo. Quando estamos em grandes
metrópoles como Rio e São
Paulo, nós temos um acesso de qualidade à internet,
e mesmo assim com alguns
problemas. As pessoas ti-

nham que escolher entre
usar o celular para ter as aulas da escola à distância ou
fazer os cursos à distância.
No final, quem era deixado de lado eram os cursos.
Esse foi um momento de
grande turbulência, pois
nós tivemos uma perda de
50% dos nossos alunos.
Em paralelo, nós tivemos
que renegociar com proprietários de algumas unidades pois não havia condições de pagar as locações
dos imóveis. Alguns entendiam a realidade e eram
mais flexíveis. Outros, não:
“Se você tem um contrato,
você tem que pagar”.
Mesmo assim, nós tivemos algumas oportunidades. No começo de 2020, o
ensino a distância era algo
que estava no nosso radar
para ser lançado agora em
2022, mas de uma hora para
outra, nós tivemos que mudar o pneu do carro com
ele andando. Como as franquias não tinham expertise
nesse assunto, nós chamamos a responsabilidade para a franqueadora.
Ao lado da matriz do Yes,
nós temos uma escola onde
testamos os nossos produtos antes de difundi-los para
a rede. Como a escola estava
parada, nós transformamos
todas as salas de aula em

estúdios de gravação. Aqui
nós enfrentamos outro problema. Como nós fomos
ao mercado para comprar
equipamentos de filmagem
junto com outras empresas,
nós passamos a nos deparar
com a alta dos preços gerada pelo aumento da demanda por esses equipamentos
ou até mesmo a sua falta.
Nós também tivemos
que reorganizar as aulas
para que elas pudessem ser
dadas a distância. Cada aula passou a ter uma parte
gravada com um professor
da sede dando as lições e
os exercícios. A outra parte
era dada pelo professor da
unidade, que era o responsável por praticar e tirar as
dúvidas.
Com isso, nós conseguimos salvar o Yes e sobreviver à pandemia. Falando
resumidamente, parece que
foi uma coisa simples, mas
não foi. Foi bastante complicado.
Como está se dando a
recuperação e como está
o EAD agora?
Com a redução das medidas restritivas, nós voltamos
a ter as aulas presenciais. Isso é fundamental, pois dá a
sensação de que voltamos
a viver o normal, de que as
nossas vidas foram retoma-

das. Hoje nós temos 90%
do movimento de antes da
pandemia, o que tem sido extremamente positivo.
Nós acreditamos que voltaremos a ter os números que
tínhamos em 2023.
Com relação ao EAD,
ele entrou no nosso portfólio, mas eu diria que ele
representa 20% do número
dos nossos alunos. Para as
crianças, o EAD é muito difícil. Imagine como um pai,
que talvez não tenha tido
a oportunidade de estudar
inglês, mas que hoje pode
proporcionar isso para o
seu filho pequeno, vai ajudá-lo a ter aulas pelo EAD?
A maior demanda está
nos adultos, nas pessoas que
trabalham e têm dificuldade
de tempo. Mesmo assim, a
grande maioria dos alunos
do Yes preferem as aulas
presenciais. Eu acho que o
que pesa é a sensação do
aluno de que somente em
sala de aula, frente a frente
com o professor, ele de fato
vai conseguir ter um aprendizado mais qualificado.
Durante a pandemia, o
que tivemos foram reuniões
virtuais com a presença de
várias pessoas, onde um falava, depois o outro falava,
e ainda tinha o delay, o que
acabava incomodando. O
brasileiro tem muito a ques-

tão do contato físico. Além
das pessoas precisarem tocar, elas são extremamente
visuais. Os próprios alunos
nos diziam que não viam
a hora de voltar pois não
aguentavam mais ficar em
casa.
Como você está vendo
a concorrência dos colégios bilíngues e a demanda por idiomas que não
sejam o inglês e o espanhol?
Não vou dizer que nós
não nos preocupamos
quando os colégios começaram a ofertar o bilíngue.
Nós já tínhamos os concorrentes tradicionais dos outros cursos e passamos a ter
os colégios, onde fazíamos
muitas ações focadas em
crianças e adolescentes.
Com o passar do tempo,
ainda que a oferta em colégios bilíngues tenha aumentado, ela ainda é algo para
uma minoria por conta do
custo. Ele pode ter diminuído, mas ainda existem
colégios com preços bem
significativos.
Só que os cursos de línguas, dentro do setor de
franquias, tiveram um aumento de 10% em 2021
comparado a 2020. Quando eu converso com as
outras franquias, afinal de

contas nós somos concorrentes, e não inimigos, eu
vejo que todos têm ciência
da nossa resiliência e do
que está acontecendo dentro do nosso segmento. O
crescimento do setor tem
se dado, inclusive, pela procura de novas franquias, o
que mostra que nós continuamos sendo uma referência quando uma pessoa
quer de fato dominar o
idioma.
Com relação à demanda,
de cada 10 alunos que nos
procuram, oito são para inglês e dois para espanhol.
A demanda por outras línguas como alemão, francês
e mandarim, que eu acredito que no futuro se tornará mais difundido, é muito
rara. Nós não conseguimos
formar turmas para idiomas
que não sejam o inglês e o
espanhol.
Quando minha filha mais
velha foi estudar francês,
eu lhe perguntei com quem
ela ia conversar. Ela não me
respondeu, mas me disse
que queria fazer porque era
bonito. Passado um tempo, eu lhe perguntei se ela
já havia encontrado alguém
para conversar em francês.
Ela me disse que não. Eu
não falo francês, mas com
o meu inglês eu vou a qualquer lugar.

CAFÉ FAVORITO S/A
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs.s Acionistas: em cumprimento ao que
determina a Lei das S/A e na conformidade das determinações estatutárias
vimos submeter à apreciação e aprovação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2021. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021 (Em milhares de reais)
2021
2020
ATIVO
20.008
20.277
Circulante
16.812
16.740
Caixa e equivalentes de caixa
3.902
6.223
Realizável Curto Prazo
12.910
10.517
Ativo Não Circulante
1.420
1.420
Realizável Longo Prazo
1.420
1.420
Ativo Imobilizado
1.776
2.117
Imobilizado
1.776
2.117
PASSIVO
20.008
20.277
Circulante
667
264
Fornecedores
111
30
Obrigações Tributárias
481
87
Obrigações Trabalhistas
74
147
Passivo Não Circulante
6.044
2.537
Patrimônio Líquido
13.297
17.476
Capital Social
1.500
1.500
Reserva de Capital
340
340
Lucros Acumulados
11.457
15.636
NOTAS EXPLICATIVAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL: Café Favorito S/A, tem como atividade
preponderante a Torrefação e moagem de café, cuja comercialização é voltada
para o comércio atacadista e varejista. Em 05/01/2010, o Café Favorito S/A possui
investimento relevante representado por 130.000 cotas de capital da empresa Café
Faraó Ltda., CNPJ nº 32.498.750/0001-21, NIRE 33.2.04384718, capital social
totalizando R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS
POLITICAS CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis do exercício findo em
31/12/2021 foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei nº
6.404/76. 3. As receitas e despesas são recolhidas pelo regime de competência.

CNPJ Nº 32.493.603/0001-69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais)
2021
2020
Receita Bruta de Venda
51.376
45.921
Dedução de Vendas
4.039
3.383
Receita Líquida de Vendas
47.336
42.537
Custo do Produtos Vendidos
39.467
29.051
Lucro Bruto Operacional
7.869
13.486
Despesas com Vendas
3.826
3.946
Despesas Administrativas
4.288
4.070
Despesas Tributárias
26
Despesas Financeiras
148
123
Receita Financeira
244
203
Lucro Operacional
(175)
5.549
Receita não Operacional
43
194
Despesa não Operacional
1
95
Resultado antes Provisões
5.648
Provisão para Contribuição Social
(132)
505
Provisão para Imposto de Renda
(132)
917
Lucro Líquido do Exercício
(132)
4.226
DEMONSTRAÇÃO DE LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020
Saldo Final do Período
11.457
15.636
Lucros Acumulados
15.636
17.037
Lucro ou Prejuízo do Exercício
(132)
4.226
Ajuste Devedores
(547)
(27)
Lucros Distribuídos Pagos
(3.500)
(5.600)
4. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. 5. A depreciação é
calculada pelo método linear. 6. O Capital Social de R$ 1.500.000,00 (Um milhão
e quinhentos mil reais), representado por 70.000 (Setenta mil) ações ordinárias
nominativas no valor de R$ 27,43 (Vinte e sete reais e quarenta e três centavos).
Andréia Guedes de Oliveira– Presidente;
David de Paula Vieira– Contador CRC/RJ 55.100/0-9 – CPF 723.386.877-8

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de Caixa
3.902
6.223
Lucro Líquido
4.226
(-) Aumento de Estoque
1.265
2.758
(+) Depreciação
790
207
(-) Aumento de cliente
(877)
(12)
(+) Pagamento a Funcionário
68
(61)
(+) Contas a Pagar
(+) Pagamento de Impostos e Tributos
254
(30)
(+) Aumento do Fornecedor
81
(128)
(+) Diminuição de Despesas Antecipadas
470
(414)
(+) Impostos a Recuperar
125
670
2.176
7.164
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(+) Recebimento por Venda de Imobilizado
436
(-) Aquisição de Ativo Permanente
(997)
(334)
(+) Recebimento de Dividendos
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas
(997)
102
nas) Atividades de Investimento
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(+) Novos Empréstimos
(-) Amortização de Empréstimos
(+) Emissão de Debêntures
(-) Pagamento de Dividendos
(3.500)
(5.600)
(-) Ajuste de Devedores
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas
(3.500)
(5.600)
nas) Atividades de financiamento
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO
(2.321)
1.666
(=) Aumento/Diminuição das Disponibilidades
DISPONIBILIDADE – no início do período
6.223
4.557
DISPONIBILIDADE – no final do período
3.902
6.223

COLLETT & SONS S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CNPJ/MF: 33.163.924/0001-68
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 da Companhia COLLETT & SONS S.A. Engenharia, Comércio e Indústria, Rio de
Janeiro, 05 de abril de 2022.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2021 E 31/12/2020 (Em R$)
31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO
31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE
999.765 2.905.207 Empréstimos e Financiamentos
1.068.676 1.106.072 Fornecedores
297.368
669.927
125.792
125.792 Impostos e Contribuições a Recolher
34.181
143.764
2.546.229 2.519.269 Salários e Encargos Sociais
125.626
138.561
1.491.183
243.838 Outras Obrigações
1.120.814
1.013.715
19.122
23.807 Total do Passivo Circulante
1.577.988
1.965.966
6.250.766 6.923.985 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos Diferidos
108.251
108.251
Obrigações com Consorciados
1.021.576
1.021.576
1.698.589 1.704.395 Total do Passivo Não Circulante
1.129.827
1.129.827
27.451
27.451 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.668.992 1.668.992 Capital Social
20.600.000 20.600.000
5.130
5.130 Reservas de lucros
3.400.162 3.405.969 Lucros Acumulados
9.650.928 10.329.954 Reservas
Prejuízos Acumulados
(13.365.839) (10.988.128)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Resultado do Período
(291.048) (2.377.712)
FINDOS EM 31/12/2021 - (EM R$)
Reserva p/Futuro Aumento de Capital
Capital Reser- Lucros
Total do Patrimônio Líquido
6.943.113
7.234.161
Social vas de AcuTOTAL DO PASSIVO
9.650.928 10.329.954
Integrali- Lu- mula- Prejuízos
Eventos
zado
cros
dos Acumulados
Total
e 11.941/09, assim como, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações
Saldos em
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), exigidos para as
31/12/2019
20.600.000
- (10.988.128) 9.611.872 Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2020. 3 - Principais
Lucro líquido (prejuízo)
Práticas Contábeis. A) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem os montantes
do exercício
(2.377.712) (2.377.712) de caixa, e os fundos disponíveis em contas bancárias de livre movimentação,
Saldos em
registrados ao custo, cujo risco de mudança em seu valor é insignificante. B) Contas
20.600.000
31/12/2020
- (13.365.839) 7.234.161 a Receber: As Contas a Receber são registradas no balanço pelo valor nominal
Lucro líquido (prejuízo)
dos títulos representativos de seus créditos. C) Imposto de Renda e Contribuição
do exercício
(291.048) (291.048) Social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente tendo
Saldos em
como regime de apuração o Lucro real. D) Apuração e Destinação do Resultado:
31/12/2021
20.600.000
- (13.074.792) 6.943.113 As receitas são oriundas de obras realizadas por empreitada e por administração,
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. sendo o reconhecimento das mesmas efetuados na medida da execução física
de cada obra. O Estatuto prevê que os lucros líquidos dos exercícios apurados,
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
serão destinados 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (EM REAIS)
1 - Contexto Operacional. A COLLETT & SONS S/A – ENGENHARIA, COMÉR- de 20% (vinte por cento) do Capital Social e 20% (vinte por cento), no mínimo, à
CIO E INDÚSTRIA têm por principal objeto social, o desenvolvimento de atividades distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório, podendo a Assembléia
relacionadas à área de construção civil, dedicando-se particularmente aos segmen- Geral deliberar distribuição a menor ou a retenção de todo o Lucro.
tos da construção pesada e saneamento. 2 - Apresentação das Demonstrações John Clark Andrade Correa - Diretor Superintendente - CPF: 426.612.852-53,
Moysés Santiago Pimentel Bisneto - Diretor - CPF: 656.163.673-20,
Contábeis. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as
Ademir de Carvalho Vale Junior
Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Lei das Sociedades
Contador: CRC-RJ. 070.545/O-7 - CPF.: 021.452.427-24.
por Ações (Lei nº 6.404/76), e as alterações produzidas pelas Leis nº 11.638/07
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Adiantamentos Fornecedores
Faturas a Receber
Impostos a Recuperar
Créditos com Partes Relacionadas
Outros Créditos
Total do Ativo Circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
TOTAL DO ATIVO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020 (Em R$)
31/12/2021 31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(420.829) (1.100.743)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
(420.829) (1.100.743)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
(244.956) (1.370.036)
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERAC.
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO
(665.785) (2.470.779)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO
313.467
93.068
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
61.270
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL
(291.048) (2.377.712)
(-) IMPOSTO DE RENDA
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(=) RESULTADO DO PERÍODO
(291.048) (2.377.712)
LUCRO POR AÇÃO
(1)
(8)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020 (Em R$)
2021
2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(291.048) (2.377.712)
Aumento (Redução) das Contas dos Grupos de
Ativo e Passivo
Contas a receber
(0)
Impostos recuperar
(26.960)
(20.385)
Outros ativos
(1.199.457) 2.251.514
Fornecedores
(372.559)
18.993
Salários e encargos sociais
(12.935)
4.695
Obrigações tributárias
(109.582)
(15.269)
107.099 (2.097.035)
Outros passivos
Caixa líquido proveniente das atividades
(1.905.442) (2.235.198)
operacionais
2021
2020
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aumento Imobilizado
(0)
Caixa líquido proveniente das atividades de
(0)
investimentos
2021
2020
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de Capital Social
Dividendos Pagos
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos
Redução (Aumento) de caixa e equivalentes de caixa (1.905.442) (2.235.199)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.905.207 5.140.407
999.765 2.905.207
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
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Terça-feira, 26 de abril de 2022 l Monitor Mercantil

Pandemia volta a assustar a China

“A

sensação é de
que acordamos hoje em
março de 2020. A China começa a fazer lockdowns cada vez mais severos. Mercados estão assustados e não
sabemos o que vai acontecer. A China começou a
fechar Pequim, capital.” O
relato feito nesta segundafeira é de Marcelo Oliveira,
CFA e fundador da Quantzed, empresa de tecnologia
e educação financeira para
investidores A China fechou em baixa de mais de
5% neste início de semana.
Segundo ele, ninguém
entende o que está acontecendo lá. “Se continuar
da mesma forma como está, vamos ter 70% do PIB
trancado na China. Falar de

FED (Banco Central dos
EUA), da Europa não vai
valer nada porque enquanto a China não resolver esse problema o mundo está
prejudicado”, avisa Oliveira.
O panorama econômico
do país asiático está nebuloso, uma vez que algumas
ações sinalizam uma retomada e outras indicam problemas sérios vindo por aí.
“O Banco Central Chinês
acabou de cortar os juros
de reserva em mais 1% injetando dinheiro na economia. Ao mesmo tempo, vemos milhares de navios nos
arredores na China parados
com problemas de reabastecimento. Minério, petróleo e commodities despencam”, analisa Oliveira

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada
em 29/04/2022, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 22430-060, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas dos administradores
e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2021; (ii) a destinação do resultado do exercício; Informamos
que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas foram amplamente
divulgados aos acionistas da Companhia desde 22/03/2022, os quais se acham à
disposição dos acionistas na sede social da Companhia desde então.
Rio de Janeiro, 20/04/2021. NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.536.561/0001-26 - NIRE 33.3.0029245-4
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de Março de 2022. 1.
Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de março de 2022, às 10:00 horas,
na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida
Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.431-002.
2. Publicações Legais: Dispensadas as publicações legais de convocação,
em razão da presença da acionista representando 100% (cem por cento) do
capital social da Companhia, na forma do §4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
Dispensadas as publicações legais dos anúncios nos prazos de antecedência
previstos para disponibilização de documentos, nos termos do artigo 133, §4º da
Lei das Sociedades por Ações, tendo sido devidamente publicadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2021, nos termos do §3º do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, no
jornal Monitor Mercantil, na página 29, nas edições impressa e digital do dia 25
de fevereiro de 2022. 3. Convocação: Dispensadas as formalidades para convocação, tendo em vista a presença da acionista representando 100% (cem por
cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei das
Sociedades por Ações. 4. Mesa: Presidente: Bruno de Abreu Freire; e Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos. 5. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (i) a lavratura da ata na forma de sumário; (ii) as
contas da administração, o relatório anual da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) a
destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e
(iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício
de 2022. 6. Deliberações: A acionista presente deliberou o quanto segue: (I)
Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130,
§1º, da Lei das Sociedades por Ações. (II) Aprovar as contas dos administradores,
o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia,
bem como o parecer dos auditores independentes da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. (III) Aprovar e
ratificar a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$
22.235.435,20 (vinte e dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos
e trinta e cinco reais e vinte centavos), o qual, deduzido de prejuízos acumulados
no valor de R$ 216.662,59 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e
dois reais e cinquenta e nove centavos), e acrescido de variação patrimonial
decorrente de incorporação no valor de R$ 532.197,00 (quinhentos e trinta e dois
mil, cento e noventa e sete reais), resultou no montante de R$ 22.550.969,61
(vinte e dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta e nove
reais e sessenta e um centavos), que será destinado da seguinte forma: (i) R$
1.127.548,48 (um milhão, cento e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e oito
reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro
líquido, para constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por
cento) do capital social, nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações;
(ii) o montante bruto de R$ 15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos mil reais)
foi devidamente registrado a título de crédito de juros sobre capital próprio devido
à acionista da Companhia, do qual o montante bruto de R$ 3.400.000,00 (três
milhões e quatrocentos mil reais) foi pago à acionista em 07 de maio de 2021 e
o montante bruto de R$ 11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais)
será pago à acionista até 30 de junho de 2022, conforme as deliberações constantes das Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em
04 de maio de 2021 e 29 de dezembro de 2021, tendo sido imputado ao valor do
dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021 o valor líquido de R$
13.005.000,00 (treze milhões e cinco mil reais), conforme previsto no Artigo 32 do
Estatuto Social da Companhia; e (iii) R$ 6.123.421,13 (seis milhões, cento e vinte
e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e treze centavos) foram destinados para
a constituição de reserva de lucros. (IV) Aprovar a fixação da remuneração global
anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022 no valor total
de até R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). 7. Representante
dos Auditores Independentes: Fica expressamente dispensada, pela acionista,
a presença do representante dos auditores independentes da Companhia do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, nos termos do artigo
134, §2º da Lei das Sociedade por Ações. 8. Administradores: Presentes os
administradores da Companhia, consoante o disposto no artigo 134, §1º da Lei
das S.A.. 9. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido
por não se encontrar instalado no período. 10. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa,
os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata.
11. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Mesa: Sr. Bruno de Abreu Freire - Presidente e Sra. Daniella
Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Acionista Presente: Austral Participações
S.A., representada na forma de seu Estatuto Social. Administradores Presentes:
Bruno de Abreu Freire e Arthur Farme d’Amoed Neto. Certifico que a presente
ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro/RJ, 25 de março
de 2022. MESA: Bruno de Abreu Freire - Presidente. Daniella Lugarinho
Fischer Matos - Secretária. JUCERJA nº 00004845579 em 12/04/2022. Jorge
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Na opinião do analista,
o mundo desacelera e inflação irá subir. O FED
vai subir juros. O mercado que ignorava a alta do
FED no passado agora
acha que os juros irão subir muitas vezes seguidas.
Parte do mercado precifica 13 altas até julho do ano
que vem.
Oliveira diz que o FED
foi duro no discurso. “A
gente só vai ter ideia do que
eles realmente vão fazer daqui duas semanas. Provavelmente na próxima reunião
vão subir 0,5%. Nenhuma
dessas medidas de alta de
juros para controlar a inflação vão adiantar se China
não resolver a questão do
Covid-19”, avisa.
Segundo ele, o panora-

ma é a seguinte: “Enquanto sobem juros no Ocidente e a principal cadeia
de produção, a China, não
voltar ao normal, vamos
continuar nessa situação
instável.
O mercado acionário fechou em queda. O índice
pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 1,81%,
em 445,11 pontos.
Enquanto isso no Brasil,
a semana começa –após o
carnaval – com desvalorização do real em 4% “Aversão
a risco forte porque março
de 2020 está muito perto
de abril de 2022”, disse Oliveira. Além da questão chinesa, com paralisação por
conta do aumento de casos
de Covid-19, a guerra Rússia X Ucrânia continua.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO
à FRANCISCO VERAS DE CASTRO, à MARIA IMACULADA
TELES CHAVES DE CASTRO e à MARIA DE LOURDES VERAS
CASTRO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da
Ação de Execução (Processo nº 0432657-68.2013.8.19.0001)
proposta por MARCELO DE MORAES MIRANDA contra
FRANCISCO VERAS DE CASTRO, MARIA IMACULADA
TELES CHAVES DE CASTRO e MARIA DE LOURDES VERAS
CASTRO, na forma abaixo: O DR. LEONARDO DE CASTRO
GOMES, Juiz de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital
aos interessados, que nos dias 05.05.2022 e 12.05.2022, às
12:00 horas, no escritório da Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO
PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12, Grupo 810,
Castelo, Rio de Janeiro, RJ, e simultaneamente através do site
de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, serão apregoados e
vendidos: o Salão 201, do edifício situado na Rua do Rezende,
nº 39, Centro, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 1.124.105,20
(hum milhão, cento e vinte e quatro mil, cento e cinco reais e
vinte centavos), e, a Sobreloja 201, do edifício situado na Rua
do Rezende, nº 39, Centro, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$
1.136.251,72 (hum milhão, cento e trinta e seis mil, duzentos
e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).- O edital
na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima,
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

BANCO MODAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS
Banco Modal S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no
artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), e, ainda, ao disposto na Resolução
CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, em continuidade aos comunicados
ao mercado divulgados, respectivamente, em 03 de setembro de 2021
e 06 de outubro de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral o quanto segue: 1. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
Em 20 de abril de 2022, às 14h00, foi realizada uma Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”), sendo que, em sede
de assembleia geral extraordinária (“AGE”), foi aprovada, em cumprimento
ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei das S.A., a ratificação das aquisições,
pela Companhia, do controle acionário das sociedades (a) Hum Bilhão
Educação Financeira Ltda. (CNPJ/ME nº 32.191.544/0001-74) e (b) Live
On Meios de Pagamento S.A. (CNPJ/ME nº 29.593.763/0001-75), objeto
dos comunicados ao mercado, acima mencionados. 2. Direito de Recesso.
Ambas as aquisições se enquadram na hipótese do §2º do artigo 256 da
Lei das S.A., o qual estabelece que se o preço de aquisição ultrapassa
uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II do caput
do artigo 256 da Lei das S.A., o acionista dissidente da Assembleia que
aprovar a transação terá o direito de retirar-se da Companhia mediante
o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 137 das S.A.,
observado o disposto em seu inciso II. 2.1. Aplicabilidade do Direito de
Recesso. Nos termos do §1º do artigo 137 da Lei das S.A. o direito de
recesso se aplica ao acionista dissidente de deliberação da Assembleia,
inclusive o titular de ações preferenciais sem direito de voto, que poderão
exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, eram
titulares nas respectivas datas indicadas no item 2.4 abaixo, referentes à
divulgação de comunicados ao mercado sobre cada uma das operações
objeto da deliberação. 2.2. Abstenção ou Não Comparecimento. Ainda, e
de acordo com o §2º do artigo 137 da Lei das S.A., o direito de reembolso
poderá ser exercido no prazo previsto nos incisos IV do caput do artigo 137
da Lei das S.A., conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se
abstido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à AGE.
2.3. Prazo para Exercício do Direito de Recesso; Decadência. O prazo
para exercício do direito de recesso será de 30 (trinta) dias contados da
publicação da ata da AGOE. O acionista que não exercer o direito de
recesso no prazo acima fixado decairá do seu direito de recesso, nos
termos do §4º do artigo 137 da Lei das S.A. 2.4. Data Base. A data a ser
considerada para efeito da determinação dos titulares das ações que
poderão exercer o direito de recesso é 03 de setembro de 2021, para
os acionistas dissidentes da deliberação que aprovou a aquisição da
Hum Bilhão Educação Financeira Ltda., e 06 de outubro de 2021, para
os acionistas dissidentes da deliberação que aprovou a aquisição da Live
On Meios de Pagamentos S.A. 2.5. Valor do Reembolso. Para ambas as
aquisições, o valor do reembolso por ação é de R$ 1,88 (um real e oitenta e
oito centavos), considerando o valor patrimonial de cada ação apurado de
acordo com o balanço patrimonial referente ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021. 2.6. Data de Pagamento do Reembolso.
O pagamento do valor do reembolso será realizado pela Companhia no
prazo de até 30 (trinta) dias após o término do prazo para o exercício do
direito de recesso. 2.7. Ausência de Balanço Especial. Considerando que
as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 2021 foram aprovadas na AGOE (em sede de Assembleia
Geral Ordinária), os acionistas dissidentes não possuem o direito de
solicitar o levantamento de balanço especial nos termos do artigo 45, §2º,
da Lei das S.A. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em
geral informados sobre eventuais novas informações do assunto objeto do
presente Aviso aos Acionistas.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022.
Bruno José Albuquerque de Castro
Diretor de Relações com Investidores

Governo: MP do Crédito
deverá atrair R$ 23 bi
em financiamentos

A

s micro e pequenas
empresas (MPE) representam cerca de
99% do total das empresas
brasileiras e são responsáveis
por 62% dos empregos e por
27% do Produto Interno
Bruto (PIB). Mas nem por
isso tem o crédito facilitado,
mas em ano de eleição talvez
isso mude um pouquinho.
Nesta segunda-feira, o
governo federal anunciou o
Programa Crédito Brasil Empreendedor, composto por
um conjunto de medidas para
facilitar o acesso ao crédito a
empreendedores de diversos
portes. Iniciativa da Secretaria
de Produtividade e Competitividade (Sepec) do Ministério
da Economia, o programa
tem como um dos destaques a
Medida Provisória do Crédito
(MPC), que deverá alavancar
R$ 23 bilhões em financiamentos, acredita a pasta. A MP
do Crédito altera a legislação
que disciplina diversos programas de financiamento público e acesso ao crédito em
vigor: Fundo Garantidor da
Habitação Popular (FGHab),
Fundos Garantidores de Risco de Crédito para Micro,
Pequenas e Médias Empresas e Programa Emergencial
de Acesso a Crédito (Peac).

Do total a ser alavancado em
financiamentos pela MP, R$
21 bilhões referem-se ao Programa Emergencial de Acesso a Crédito – Fundo Garantidor para Investimentos
(Peac-FGI); e R$ 2 bilhões
ao FGHab.
Segundo a secretária especial de Produtividade e
Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques, “são recursos que estavam parados
nos bancos. O Tesouro não
terá desembolso”. “Com as
medidas, o crédito foi ampliado e atinge um leque
maior de empreendedores.
Estamos democratizando o
acesso das MPEs ao crédito
em condições antes disponíveis apenas para empresas
maiores”, completa.
Em relação ao Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe),
a Câmara dos Deputados
aprovou em 12 de abril último o substitutivo ao Projeto
de Lei nº 3.188/21, aprovado
no Senado Federal, que altera
as regras do programa. Pela proposta, os recursos do
Pronampe poderão ser reutilizados para novos empréstimos até dezembro de 2024.

UNIDOS IMOBILIÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
CNPJ Nº 33.192.105/0001-49 - NIRE Nº 33.2.0279772-1
Reunião de Sócios Quotistas: Edital de Convocação: Ficam convocados os
senhores quotistas da UNIDOS IMOBILIÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA,
a comparecerem à Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 05 de maio de
2022, às 10:00 horas em primeira convocação, com a presença de sócios
que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital
social e, em segunda convocação, às 10:30 horas, com qualquer número de
sócios presentes, na Avenida Rio Branco, nº 26 – 15º andar – parte – Centro –
CEP 20.090-001, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Mudança da
Administração e Assuntos de Interesse Geral. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022.

CONCESSÃO DE LICENÇA
HYPNEUMAT HIDRAULICA E PNEUMATICA EIRELI, CNPJ
03.132.736/0001-01, torna público que recebeu a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo n° EIS-PRO-2021/001275, Licença Ambiental Municipal
LMO N°003007/2022 com validade de 120 meses, a contar data de emissão em 04/04/2022, para FABRICAÇÃO, MONTAGEM E SERVIÇOS EM
UNIDADES HIDRÁULICAS E PNEUMÁTICAS no endereço Rua Belizário
Pena, n°52 e 52A - Penha, Rio de Janeiro/RJ.

AUSTRAL SEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.521.976/0001-26 - NIRE 33.3.0029234-9
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de Março de 2022. 1.
Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de março de 2022, às 11:00 horas, na
sede da Austral Seguradora S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.431-002.
2. Publicações Legais: Dispensadas as publicações legais de convocação,
em razão da presença da acionista representando 100% (cem por cento) do
capital social da Companhia, na forma do §4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
Dispensadas as publicações legais dos anúncios nos prazos de antecedência
previstos para disponibilização de documentos, nos termos do artigo 1 33, §4º da
Lei das Sociedades por Ações, tendo sido devidamente publicadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2021, nos termos do §3º do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações,
no jornal Monitor Mercantil, na página 35, nas edições impressa e digital do dia
25 de fevereiro de 2022. 3. Convocação: Dispensadas as formalidades para
convocação, tendo em vista a presença da acionista representando 100% (cem
por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei
das Sociedades por Ações. 4. Mesa: Presidente: Carlos Frederico da Costa
Leite Ferreira; e Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos. 5. Ordem
do Dia: Apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a lavratura da ata
na forma de sumário; (ii) as contas da administração, o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do
parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021; (iii) a destinação do resultado do exercício social
findo em 31 de dezembro de 2021; e (iv) a fixação da remuneração global anual
dos administradores para o exercício de 2022. 6. Deliberações: A acionista
presente deliberou o quanto segue: (I) Aprovar a lavratura da ata na forma de
sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.
(II) Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais
demonstrações financeiras da Companhia, bem como o parecer dos auditores
independentes da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021. (III) Aprovar e ratificar a proposta da administração
para a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 27.674.404,14 (vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e quatorze
centavos), da seguinte forma: (i) o montante de R$ 1.383.720,21 (um milhão,
trezentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte reais e vinte e um centavos),
equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, foi destinado para constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital
social, nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) o montante
bruto de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) foi devidamente registrado a
título de crédito de juros sobre capital próprio devido à acionista da Companhia,
o qual será pago à acionista até 30 de junho de 2022, conforme a deliberação
constante da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em
29 de dezembro de 2021, tendo sido imputado ao valor do dividendo mínimo
obrigatório relativo ao exercício de 2021 o valor líquido de R$ 7.650.000,00 (sete
milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), conforme previsto no Artigo 32 do
Estatuto Social da Companhia; e (iii) o montante de R$ 17.290.683,93 (dezessete
milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e
três centavos) foi destinado para a constituição de reserva de lucros. (V) Aprovar
a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia
para o exercício de 2022 no valor total de até R$ 7.500.000,00 (sete milhões e
quinhentos mil reais). 7. Representante dos Auditores Independentes: Fica
expressamente dispensada, pela acionista, a presença do representante dos
auditores independentes da Companhia do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2021, nos termos do artigo 134, §2º da Lei das Sociedade por
Ações. 8. Administradores: Presentes os administradores da Companhia,
consoante o disposto no artigo 134, §1º da Lei das S.A.. 9. Conselho Fiscal: O
Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido, por não se encontrar instalado no
período. 10. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia,
devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação
da Assembleia, referidos nesta ata. 11. Encerramento, Lavratura, Aprovação e
Assinatura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada,
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Carlos Frederico
da Costa Leite Ferreira - Presidente e Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos
- Secretária. Acionista Presente: Austral Participações S.A., representada na
forma de seu Estatuto Social. Administradores Presentes: Carlos Frederico da
Costa Leite Ferreira e Arthur Farme d’Amoed Neto. Certifico que a presente ata
é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro/RJ, 25 de março de 2022.
MESA: Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira - Presidente. Daniella Lugarinho
Fischer Matos - Secretária. JUCERJA nº 00004845385 em 12/04/2022. Jorge
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Financeiro 9

Monitor Mercantil l Terça-feira, 5 de abril de 2022

Poupança tem retirada
líquida acima de R$ 46 bi
Número engloba até metade de abril

A

aplicação financeira mais tradicional
dos brasileiros está
registrando recorde de retiradas em 2022. Até 14 de
abril, os brasileiros sacaram
R$ 46,29 bilhões a mais do
que depositaram na caderneta de poupança, informou nesta segunda-feira o
Banco Central (BC).
Por causa da greve dos servidores do BC, a divulgação
do relatório estava paralisada.
Com a suspensão do movimento na semana passada, a
apresentação de estatísticas

está sendo gradualmente retomada.
Apenas em março, os
brasileiros sacaram R$
15,36 bilhões a mais do que
depositaram na poupança.
A retirada líquida é a maior
registrada para o mês, desde
o início da série histórica,
em 1995. Nos 14 primeiros dias de abril, os saques
superaram os depósitos em
R$ 5,92 bilhões.
Segundo a agência Brasil,
tradicionalmente, os primeiros meses do ano são
marcados pelo forte volu-

me de saques na poupança.
O pagamento de impostos
e despesas como material
escolar e parcelamentos das
compras de Natal impactam
as contas dos brasileiros no
início de cada ano.
Em 2020, a poupança registrou captação líquida (depósitos menos saques) recorde de R$ 166,31 bilhões.
Contribuiu para o resultado
a instabilidade no mercado
de títulos públicos no início
da pandemia de Covid-19 e o
pagamento do auxílio emergencial, que foi depositado

em contas poupança digitais
da Caixa Econômica Federal.
O aumento dos juros,
no entanto, foi insuficiente para fazer a poupança
render mais que a inflação, provocando a fuga de
alguns investidores. Nos
12 meses terminados em
março, a aplicação rendeu
4,34%, segundo o Banco
Central. No mesmo período, o Ínice Nacional de
Preços ao Consumidor
Ampla (IPCA), que mede
a inflação oficial, atingiu
11,3%.

Correios: Novo feirão para venda de imóveis

N

os próximos dias,
um feirão dos
Correios vai vender imóveis da estatal em
cinco estados e no Distrito
Federal. Nesta quinta-feira
(28) há licitações programados na Bahia, Distrito
Federal, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul. Já no dia 5
de maio, as licitações agendadas são para os estados de
São Paulo e Mato Grosso.
Desde setembro de 2020,
52 imóveis dos Correios, já
foram vendidos. O valor arrecadado nessas transações
foi de R$ 38,7 milhões.
Um dos destaques é um
prédio em Salvador, no
bairro da Pituba. Com aproximadamente 35 mil metros

quadrados (m²). Segundo a
estatal, considerando todo
o terreno, o imóvel tem potencial construtivo estimado de até 105 mil m².
Outra
oportunidade
disponível é o imóvel que
abrigava a Universidade
dos Correios, em Brasília
(DF). Localizado em um
bairro de alto padrão da cidade, o complexo de mais
de 212 mil m² conta com
área construída de mais de
21 mil m², compreendendo 14 blocos divididos em
pavimentos livres. Possui,
ainda, auditório com estrutura de apoio para eventos,
área para refeitório, amplos
estacionamentos e área recreativa.

Em Minas Gerais, é possível investir com R$ 150
mil na cidade de Patrocínio de Muriaé. Instalado no
centro do município mineiro, o lote comercial conta
com área total de 446,76 m²
e área construída de 140 m².
Em Belo Horizonte, o destaque se encontra no bairro
de Prado. São quatro lojas
de pavimento térreo com
mais de 135 mil m² situados na Avenida Amazonas,
região de classe média alta
da capital.
Em São Paulo, os Correios colocam à venda duas lojas comerciais no pavimento térreo da Galeria
Nova Conceição. Com área
útil de 262,2 m² e área cons-

truída de 329,47 m², o terreno está localizado em uma
região servida por infraestrutura completa, como rede de energia elétrica, rede
telefônica, água e esgoto, linhas regulares de transporte coletivo e serviços públicos comunitários.
Interessados nas oportunidades podem consultar
as imagens panorâmicas de
alguns dos imóveis à venda disponíveis no canal dos
Correios no YouTube. Já no
site do Feirão, é possível fazer
buscas por tipo, localidade e
finalidade dos imóveis, bem
como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que
se localizam.

Balança comercial
tem superávit de
US$ 19,26 bi no ano

A

balança comercial
brasileira fechou a
quarta semana do
mês de abril com superávit de US$ 19,26 bilhões no
acumulado do ano, em alta
de 13,7% sobre o período de
janeiro a abril de 2021, pela
média diária. As exportações já cresceram 22,5% em
2022 e somaram US$ 93,93
bilhões, enquanto as importações subiram 25% e totalizaram US$ 74,67 bilhões. A
corrente de comércio (soma
de exportações e importações) aumentou 23,6%, atingindo US$ 168,60 bilhões, segundo dados da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex)
do Ministério da Economia
divulgados nesta segundafeira (25/4).
No acumulado do mês, o
superávit é de US$ 7,46 bilhões, com crescimento de
7% sobre a medida diária
de abril do ano passado. A
corrente de comércio atinge US$ 35,84 bilhões, em
alta de 21,4%, refletindo os
aumentos de 18,7% das exportações, que somaram US$
21,65 bilhões, e de 25,9% das
importações, que totalizaram
US$ 14,19 bilhões.
Apenas na quarta semana
de abril, a balança comercial
registrou superávit de US$
2,033 bilhões e a corrente
de comércio chegou a US$
10,235 bilhões – resultado de
exportações no valor de US$
6,134 bilhões e importações
de US$ 4,101 bilhões.
O desempenho das exportações em abril mostra crescimento de 6,9% na Agro-

pecuária, que somou US$
5,76 bilhões; recuo de 9,5%
na Indústria Extrativa, que
ficou em US$ 4,23 bilhões; e
aumento de 42,9% na Indústria de Transformação, que
alcançou US$ 11,57 bilhões.
Na Agropecuária, destacaram-se as vendas de milho
não moído, exceto milho doce (+275,3%), café não torrado (+50%) e soja (+2,7%).
A Indústria Extrativa, apesar
da queda no valor total, aumentou as vendas de outros
minerais em bruto (+37%),
minérios de níquel e seus
concentrados (+178,1%) e
óleos brutos de petróleo ou
de minerais betuminosos,
crus (+25,8%).
Já na Indústria de Transformação, cresceram principalmente as exportações
de carne bovina fresca,
refrigerada ou congelada
(+76,6%), farelos de soja e outros alimentos para
animais – excluídos cereais não moídos –, farinhas
de carnes e outros animais
(+60,5%) e óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto
óleos brutos (+70,8%).
Do lado das importações,
até a quarta semana de abril, a
Secex registrou crescimento
nos três setores. O aumento
foi de 28,5% na Agropecuária, que somou US$ 344,41
milhões em compras do exterior; de 24,1% na Indústria
Extrativa, que chegou a US$
822,45 milhões; e de 26,9%
na Indústria de Transformação, que atingiu US$ 12,90
bilhões.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Em conformidade com a legislação e as disposições estatutárias em vigor, submetemos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
a apreciação de V.Sas., para exame e deliberação, o relatório de atividades da JSR SHOPPING S/A, juntamente com as suas demonstrações financeiras
2021
2020
encerradas em 31/12/21, compostas do balanço patrimonial, das demonstrações do resultado do exercício, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de Atividades operacionais
18.026 12.688
caixa, as quais revelam a situação patrimonial e financeira da JSR SHOPPING S/A em 31/12/2021. Os referidos documentos e demais relatórios complementares Lucro líquido do exercício
Equivalência patrimonial
3.051 2.174
encontram-se arquivados na sede da JSR SHOPPING S/A, juntamente com todas as demais informações/documentação de suporte. RJ, 18/04/22.
Depreciação
2.279 2.277
Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Demonstração do Resultado
Lucro líquido ajustado
23.356 17.139
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
ATIVO
Nota
2021
2020
Redução (aumento) nos ativos:
Circulante
2021
2020
Contas a receber
972 1.273
Caixa e equivalentes de caixa
1.378
1.085 Receita líquida
34.895
25.216
Imóveis para renda
- (6.951)
Contas a receber
6.176
7.140 Despesas operacionais
Partes relacionadas
5.493 9.267
Imóveis a comercializar
6.951
6.951
Despesas administrativas e gerais
(9.622)
(4.939)
Adiantamento a acionistas
1
(906)
Outros ativos
199
237
(9.622)
(4.939)
Depósitos judiciais
43
(1)
14.704
15.413 Lucro antes do resultado financeiro, equivalência
Outros ativos
37
(18)
Não circulante
patrimonial e impostos e contribuições
25.272
20.277 Aumento (redução) nos passivos:
Realizável a longo prazo
Resultado financeiro
Provisão para imposto de renda e contribuição social
172
(38)
Contas a receber
130
138 Receitas financeiras
157
50
Impostos e contribuições a recolher
187
(7)
Partes relacionadas
7.564
13.057 Despesas financeiras
(270)
(2.606)
Dividendos a pagar
(47)
Adiantamento a acionistas
923
924
(113)
(2.565)
Obrigações trabalhistas
346
30
Depósitos judiciais
43 Resultado de equivalência patrimonial
(3.051)
(2.174)
Outros passivos
(9)
9
8.617
14.162 Resultado antes dos impostos sobre o lucro
22.108
15.538
Partes relacionadas
276
255
Investimentos
Imposto de renda
(2.995)
(2.089)
Receitas de exercícios futuros
20 (1.168)
Empresa controlada
33.446
36.497
Contribuição social sobre o lucro líquido
(1.087)
(761) Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
30.895 18.837
Propriedades para Investimento
17.825
20.101
(4.082)
(2.850) Atividades de investimento
51.271
56.598 Lucro líquido do exercício
18.026
12.688 Adição de ativo imobilizado
(23)
Imobilizado
21
- Quantidade de ações
16.220.000 16.220.000 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(23)
59.909
70.760 Lucro líquido por ação do capital social - em reais
1,11
0,78 Atividades de financiamento
TOTAL DO ATIVO
74.613
86.173 A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada, em Dividendos distribuídos
(30.579) (18.560)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
função da mesma constituir-se somente do resultado do exercício.
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (30.579) (18.560)
Circulante
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
293
277
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Provisão para imposto de renda e contribuição social 5
1.112
940
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.085
808
(Em
milhares
de
reais)
Impostos e contribuições a recolher
312
125
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.378 1.085
Reserva
Dividendos a pagar
9.459
9.459
Capital de lucros Reserva
do balanço. g) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido:
Obrigações trabalhistas
431
85
social
- legal de lucros
Total Os valores do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido imDescrição
Outros passivos
9
Saldos
em
31
de
dezembro
de
2019
16.220
3.244
34.776
54.240
putados ao resultado são apurados trimestralmente, segundo o regime de lucro
11.314
10.618
Lucro líquido do exercício
12.688 12.688 presumido. h) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações
Não circulante
Dividendos
distribuídos
(18.560)
(18.560)
Partes relacionadas
26.031
25.755
contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da companhia
3.244
28.904 48.368 e também a sua moeda de apresentação. NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Receitas de exercícios futuros
297
277 Saldos em 31 de dezembro de 2020 16.220
Lucro
líquido
do
exercício
18.026
18.026
Provisão para riscos cíveis
1.155
1.155
a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o capital social está
- (30.579) (30.579) constituído por 16.220.000 ações ordinárias, sem valor nominal, totalmente in27.483
27.187 Dividendos distribuídos
Saldos
em
31
de
dezembro
de
2021
16.220
3.244
16.351
35.815
Patrimônio líquido
4
tegralizadas. b) Reserva de lucros - legal: Em 31 de dezembro de 2021 e de
Capital social
16.220
16.220 companhia revisa anualmente suas estimativas e premissas. NOTA 3 - RESU- 2020, a reserva legal, no montante de R$ 3.244, corresponde ao limite fixado na
Reserva de lucros - legal
3.244
3.244 MO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a)Apuração do resultado: O legislação societária (20% do valor do capital social). c) Dividendos: Aos acioReserva de lucros
16.351
28.904 resultado é apurado segundo o regime de competência, exceto as receitas de nistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo de 25%, calculado
35.815
48.368 coparticipação que são registradas inicialmente no grupo de resultado de exercí- sobre o lucro líquido do exercício, ajustado de conformidade com a legislação
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
74.613
86.173 cios futuros e são reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o efe- societária vigente. NOTA 5 - CONTINGÊNCIAS: Os encargos tributários e as
tivo recebimento. b)Ativos circulantes e não circulantes: As contas a receber contribuições apurados e recolhidos pela companhia e as declarações de rendiNotas explicativas da administração às demonstrações contábeis
por locação de imóveis são referentes aos aluguéis de lojas e quiosques, e estão mentos, estão sujeitos à revisão e eventual lançamento adicional por parte das
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS: A JSR Shopping S.A. é uma sociedade demonstradas aos valores de realização. A provisão para créditos de liquidação autoridades fiscais, em prazos prescricionais variáveis. NOTA 6 - SEGUROS
anônima, fundada em 1998, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que tem duvidosa, nos termos da legislação fiscal, é constituída com base nos créditos (NÃO AUDITADO): Em 31 de dezembro de 2021, a companhia possui seguros
por objetivo principal a exploração das atividades de locação de lojas em shop- vencidos há mais de dois anos. Os demais ativos circulantes e não circulantes contra incêndio das propriedades para investimento (shopping centers), segunpings centers (Center Shopping Rio e West Shopping Rio). NOTA 2 - BASE DE estão demonstrados aos valores de custo ou de realização, acrescidos, quando do uma orientação que considera a natureza e o grau de risco de sinistros, em
PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: aplicável, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas até a data do valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. NOTA 7 - PANAs demonstrações contábeis da JSR Shopping S.A. são de responsabilidade de balanço. c) Investimentos – empresa controlada: O investimento em empre- DEMIA CORONAVIRÚS: Em 11 de março de 2021, a Organização Mundial de
sua administração e foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base sa controlada está avaliado segundo o método da equivalência patrimonial. d) Saúde (OMS) efetuou a declaração de estado a pandemia mundial em função
nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições Propriedades para investimento: Demonstrado ao custo de aquisição e/ou de da existência de novo Coronavírus (Covid-19). Tal situação, afetou a economia
da legislação societária previstas na lei nº 6.404/76, com as alterações das leis construção. A depreciação dos imóveis é calculada segundo o método linear à mundial com fechamento de aeroportos em diversos países, bem como, adonº 11.638/07 e nº 11.941/09 e as orientações e interpretações emitidas pelo Co- taxa anual de 4%. a) Imobilizado: Demonstrado ao valor de custo. A deprecia- ção de medidas restritivas no transporte, comércio e serviços de modo geral.
mitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, vigentes em 31 de dezembro de ção é calculada segundo o método linear, com base na taxa anual de 20%, que Aqui no Brasil não foi diferente, diversos Decretos estabeleceram procedimen2021, consoante as práticas contábeis descritas na nota 3. A emissão destas contemplam a vida útil-econômica dos bens: 20% para computadores e periféri- tos altamente restritivos, relacionados a fechamento de estabelecimentos, não
demonstrações contábeis foi aprovada pela diretoria da companhia em 25 de cos. e) Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A circulação de pessoas, fechamento de comercio e serviços em geral. No exerfevereiro de 2022. A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de Administração revisa anualmente o valor contábil líquido de seus principais ati- cício de 2021, a JSR Shopping S/A, seguiu todos os protocolos determinados
estimativas contábeis, baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base vos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econô- pelas autoridades públicas e sanitárias, e a obrigatoriedade de fechamento dos
no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser micas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda shoppings, com interrupção de suas atividades em vários momentos, gerou um
registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o valor impacto significante e irreversível na receita desse período e do ano como um
premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, análise contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para perdas, todo. NOTA 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES: De 31 de dezembro de 2021 até
do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Em 31 de dezembro de a data de emissão deste relatório, não ocorreram quaisquer eventos que pudesduvidosa, a provisão para o imposto de renda e contribuição social, assim como 2021, nossa revisão revelou que os principais ativos da companhia estão avalia- sem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira
da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive dos ao valor justo, não havendo, portanto, necessidade de constituição de pro- nas demonstrações contábeis apresentadas.
para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas visão para deterioração. f) Passivos circulantes e não circulantes: DemonsFernando Azevedo de Araujo - Diretor
poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações con- trados pelos valores conhecidos e/ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
tábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos até a data
Fernando de Oliveira – CRC-RJ nº 081390/O-0 – Contador
INFORMAMOS AOS ACIONISTAS QUE A AGO PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 2021 SERÁ REALIZADA NO DIA 27/05/2022 AS 11 HS NA SEDE DA SOCIEDADE.
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Indústria Brasileira de Filmes S.A.

CNPJ 33.255.787/0001-91
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, a Demonstração das MPL e a Demonstração dos
Fluxos de Caixa, documentos estes que revelam a situação Econômico-Financeira da Cia. em 31/12/21.
Balanço Patrimonial dos Exercícios findos em 31/12/21 e 2020
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 (Valores em reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Não Circulante
Depósitos Judiciais
Partes relacionadas
Contas a receber
Impostos a recuperar
Impostos diferidos
Intangível
Investimentos
Imobilizado
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores nacionais
Fornecedores no exterior
Empréstimos e financiamentos
Adiantamento sobre contratos de câmbio
Impostos e taxas a recolher
Salários e comissões a pagar
Dividendos a pagar
Outras Contas a Pagar
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Adiantamento sobre contratos de câmbio
Partes relacionadas
Obrigações tributárias
Impostos diferidos
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucro
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do Passivo

2021
198.919.784,80
11.471.548,14
73.677.147,55
70.911.321,25
34.084.352,82
8.775.415,04
22.722.559,67
7.139.423,86
1.850.945,00
1.012.151,42
5.233.911,33
7.486.128,06
1.389.518,99
37.205,08
98.119.350,17
99.546.074,24
321.188.418,71

2020
181.620.788,48
16.454.562,07
56.242.051,81
62.509.989,29
38.714.044,80
7.700.140,51
34.104.811,91
6.565.949,51
1.850.945,00
1.012.151,42
21.391.702,57
3.284.063,41
1.577.811,76
37.205,08
105.339.869,32
106.954.886,16
322.680.486,55

Reservas de Lucros
Ajuste de
Reserva para
Capital Reservas
avaliação
Reserva expansão de
Social de Capital Patrimonial
Legal Investimentos
69.377.854,00 517.008,34 28.244.815,22 5.809.962,53 57.158.123,77

Lucros
(Prejuízo)
Total
Saldo em 31/12/19 (Reapresentado)
- 161.107.763,86
Prejuízo do período
(14.486.270,75) (14.486.270,75)
Absorção do Prejuízo
(14.486.270,75) 14.486.270,75
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado
(4.005.634,78)
4.005.634,78
69.377.854,00 517.008,34 24.239.180,44 5.809.962,53 46.677.487,80
146.621.493,11
Saldo em 31/12/20
Lucro líquido do exercício
1.806.155,59 1.806.155,59
Destinação do lucro:
Formação de reserva legal
90.307,78
(90.307,78)
Formação de reserva para expansão de investimento
1.264.308,91 (1.264.308,91)
Distribuição de dividendos
(451.538,90)
(451.538,90)
Realização de impostos diferidos sobre ativo imobilizado
6.464.553,00
6.464.553,00
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado
(1.450.702,93)
1.450.702,93
69.377.854,00 517.008,34 22.788.477,51 5.900.270,31 55.857.052,64
154.440.662,80
Saldo em 31/12/21

Demonstração do Resultado para os Exercícios findos em 31/12/21 e 2020
126.623.241,76 108.679.747,28
2021
2020
16.433.342,91 14.989.270,36 Receita Operacional Bruta
338.112.245,99 286.565.380,78
25.055.054,40 23.584.245,65 Vendas no mercado interno
256.737.003,59 215.527.858,38
6.390.309,22
2.279.007,38 Vendas no mercado externo
80.341.549,27 70.290.489,58
64.462.895,06 50.170.102,16 Venda de serviço
1.033.693,13
747.032,82
2.701.796,75
8.363.415,94 Deduções da Receita Bruta
(72.218.683,17) (58.244.552,35)
4.571.557,37
3.411.492,22 Impostos sobre vendas
(66.690.737,59) (54.574.184,31)
4.075.752,04
3.624.213,43 Vendas canceladas
(5.527.945,58) (3.670.368,04)
2.932.534,01
2.258.000,14 Receita Operacional Líquida
265.893.562,82 228.320.828,43
40.124.514,15 67.379.246,16 Custo dos produtos vendidos
(209.848.854,82) (168.440.325,19)
10.960.350,35 17.980.615,45 Lucro Bruto
56.044.708,00 59.880.503,24
4.503.287,36 Despesas gerais e administrativas
(21.471.482,12) (20.720.946,51)
16.730.298,61 25.141.595,18 Despesas com vendas
(33.706.353,16) (32.845.676,68)
694.346,52
802.344,69 Depreciação
(3.215.138,87) (3.215.681,02)
11.739.518,67 18.951.403,48 Resultado financeiro
(11.905.590,08) (28.062.712,18)
154.440.662,80 146.621.493,11 Outras receitas, líquidas
11.221.264,62
8.902.559,08
69.377.854,00 69.377.854,00 Total
(59.077.299,61) (75.942.457,31)
517.008,34
517.008,34 Lucro (Prejuízo) antes do IR e da
61.757.322,90 52.487.450,33 Contribuição Social
(3.032.591,61) (16.061.954,07)
22.788.477,56 24.239.180,44 Provisão para impostos correntes
(487.825,51)
321.188.418,71 322.680.486,55 Provisão para impostos diferidos
4.838.747,20
2.063.508,83
Lucro (Prejuízo) do Exercício, após IR
Notas explicativas: 1) Contexto Operacional: A Cia. tem por atividade e Contribuição Social
1.806.155,59 (14.486.270,75)
preponderante a fabricação de chapas de alumínio e a industrialização e/ou Resultado Financeiro
11.905.590,08 28.062.712,18
comercialização de materiais gráficos, pré-impressão digital, filmes, equipa- Depreciação Fabril
5.917.230,74
6.086.415,30
mentos e software para imagens médicas e produtos químicos correlatos, com Depreciação Administrativa e Vendas
3.215.138,87
3.215.681,02
sua unidade fabril localizada em Duque de Caxias/RJ. 2) Apresentação das Provisão IRPJ/CSSL
(4.838.747,20) (1.575.683,32)
Demonstrações Financeiras: As demonstrações da Cia. foram preparadas e EBITDA
18.005.368,08 21.302.854,43
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas inclu- do ativo não circulante: Foram constituídos IR e contribuição social diferidos,
ídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações provenientes de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social da Cia.
e as Interpretações Técnicas emitidas pelo CPC. 3) Resumo das Principais e) Imobilizado: Em linha com a nova metodologia contábil, a empresa apurou
Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem o caixa, os o valor justo e revisou a vida útil dos bens do ativo imobilizado. f) Passivo
depósitos bancários e outros investimentos a curto prazo de liquidez imediata. circulante e não circulante: São demonstrados por valores conhecidos ou
São registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferi- calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
dos até as datas dos balanços, que equivalem ao seu valor justo. b) Contas variações monetária ou cambial incorridos. g) Impostos diferidos passivo:
a receber: Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de Incluem os efeitos do reconhecimento do IR e da contribuição social sobre as
mercadoria e prestação de serviços no curso normal das atividades da Cia. As diferenças temporárias, que são compostas, pela depreciação apurada sobre
contas a receber são reconhecidas pelo valor faturado, registradas e manti- o custo atribuído, e que não são dedutíveis do lucro real e da base de cálculo
das no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, da contribuição social. h) Partes relacionadas: Refere-se a valores devidos
acrescidas de variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, dedu- aos acionistas por lucros distribuídos e reinvestidos na sociedade. i) Apurazidos de provisão para crédito de liquidação duvidosa para cobrir eventuais ção do resultado, receitas e despesas: Foram reconhecidas pelo regime
perdas na sua realização. c) Estoques: Foram avaliados ao custo médio de de competência. 4) Capital Social: O capital social é de R$69.377,854,00,
produção ou aquisição que não excede ao seu valor de mercado. d) IR diferi- totalmente integralizado e dividido em 69.377.854 ações ON, no valor nominal

Demonstraçăo dos Fluxos de Caixa em 31/12/21 e 2020 (Expresso em reais)
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
1.806.155,59 (14.486.270,75)
Ajustes ao lucro líquido:
Depreciação
9.132.369,61 9.302.096,32
Perda cambial
6.887.999,66 17.325.878,88
Despesas de juros
6.550.470,71 5.548.017,31
Provisão para créditos de liquid. duvidosa
1.758.985,75 4.425.213,27
26.135.981,32 22.114.935,03
Redução (aumento) dos ativos
Contas a receber
(19.194.081,49)
(936.304,55)
Estoques
(8.401.331,96) 2.412.012,16
Impostos a recuperar
20.787.483,22 14.854.086,33
Depósitos Judiciais
(573.474,35)
(341.292,84)
IR diferido
(4.202.064,65)
153.547,67
Outras contas a receber
(1.075.274,53) (2.601.556,23)
(12.658.743,76) 13.540.492,54
Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores
2.914.881,30 6.967.441,95
Impostos e contribuições a pagar
(5.769.617,36) (2.343.484,30)
Salários e comissões a pagar
1.160.065,15
(665.240,55)
IR diferido
(747.332,10) (2.063.508,83)
Outras contas a pagar
674.533,87
49.229,08
(1.767.469,14) 1.944.437,35
Caixa proveniente das ativ. operacionais 11.709.768,42 37.599.864,92
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aquisição) venda de ativo imobilizado
(1.660.379,53) 3.360.890,61
(Aquisição) de intangíveis
(63.178,16)
(55.007,95)
(1.723.557,69) 3.305.882,66
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recebimento (liquidação) de ACC
(2.078.463,23) (40.620.615,10)
Recebimento (liquidação) de empréstimos
e financiamentos
(4.479.464,86) 12.214.770,63
Partes relacionadas
(8.411.296,57) (7.476.700,74)
(14.969.224,66) (35.882.545,21)
Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa (4.983.013,93) 5.023.202,37
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 16.454.562,07 11.431.359,70
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício 11.471.548,14 16.454.562,07
(4.983.013,93) 5.023.202,37
e unitário de R$1,00. 5) Cobertura de Seguros: Os bens do ativo imobilizado,
sujeitos a risco, estão cobertos por montantes considerados suficientes para
cobrir eventuais sinistros, inclusive lucros cessantes. RJ, 31/12/21.
Luiz Nei Arias - Presidente - CPF 628.323.527-15
Bruna Silveira do Rozário - Contadora - CRC/RJ 111.031/O-0

EMPRESA
CNPJ/MF nº

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em MR$)
RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Em conformidade com a legislação e as disposições estatutárias em vigor, submetemos
a apreciação de V.Sas., para exame e deliberação, o relatório de atividades da ECIA IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA, COMERCIO S/A, juntamente com as Atividades operacionais
2021 2020
suas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/21, compostas do balanço patrimonial e das demonstrações do resultado do exercício, das mutações Lucro (prejuízo) líquido do exercício
1.240 (6.456)
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, as quais revelam a situação patrimonial e financeira da ECIA IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA, COMERCIO S/A Depreciação
66
em 31/12/2021. Os referidos documentos e demais relatórios complementares encontram-se arquivados na sede da ECIA IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA, Ajuste de exercícios anteriores
(840)
100
COMERCIO S/A, juntamente com todas as demais informações/documentação de suporte. RJ, 18/04/22.
Resultado líquido ajustado
466 (6.356)
Redução (aumento) nos ativos:
Balanço Patrimonial (Em MR$)
Demonstração do Resultado (Em MR$)
Contas a receber – imóveis vendidos
177
479
ATIVO
Nota
2021
2020
2021
2020
Imóveis a comercializar
20.946 2.381
Circulante
Receita líquida
13.295
4.031
Depósitos judiciais
(299)
10
Caixa e equivalentes de caixa
1.801
178 Custo dos imóveis vendidos
(8.659)
(2.953)
Outros ativos
177 (180)
Contas a receber - imóveis vendidos
871
870 Resultado operacional bruto
4.636
1.078 Aumento (redução) nos passivos:
Imóveis a comercializar
24.454 45.400 Despesas operacionais
Fornecedores
1
(21)
Impostos a recuperar
82
81
Despesas administrativas e gerais
(3.037)
(6.205)
Impostos e contribuições a recolher
(1.492)
397
Outros ativos
4
182
Obrigações trabalhistas
(520)
(81)
Constituição de provisão para riscos cíveis e
27.212 46.711
Parcelamentos municipais
536
trabalhistas
(1.073)
Não circulante
(79) (341)
(3.037)
(7.278) Provisão para imposto de renda e contribuição social
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
(5.314)
0
Contas a receber - imóveis vendidos
506
683 Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro,
Créditos de acionistas
(1.677)
14
1.599
(6.200)
Depósitos judiciais
307
8 impostos e contribuições
Resultados de exercícios futuros
1.146 (480)
813
691 Resultado financeiro,
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas
- 1.073
90
16
Investimentos
99
99 Receitas financeiras
Outras obrigações
2
1
(14)
(58)
Imobilizado
67
133 Despesas financeiras
76
(42) Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 14.070 (3.104)
979
923
Atividades de investimento
1.675
(6.242)
TOTAL DO ATIVO
28.191 47.634 Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro
Baixa líquida de ativo imobilizado
(10)
Imposto de renda
(277)
(140) Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021
2020
(10)
Contribuição social sobre o lucro líquido
(158)
(74) Atividades de financiamento
Circulante
Fornecedores
2
1
(435)
(214) Adiantamento para futuro aumento de capital
567 1.908
Impostos e contribuições a recolher
21
1.513 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
1.240
(6.456) Redução de capital social
(13.014)
Obrigações trabalhistas
394
914 Quantidade de ações
839.604.521 839.604.521 Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de
Parcelamento de IPTU
536
Lucro (prejuízo) líquido por ação do capital
(12.447) 1.908
financiamento
Provisão para imposto de renda e contribuição social 5
52
130 social - em reais
0,00015 (0,00077) Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
1.623 (1.206)
1.005
2.558 A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada, em Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
178 1.384
Não circulante
função da mesma constituir-se somente do resultado do exercício.
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.801
178
Partes relacionadas
131
7.122
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas
1.502
1.502
Capital Adiantamento para futuro
Reserva
Reserva de
Reserva
Resultado de exercícios futuros
1.180
34
Descrição
social
aumento de capital
de capital
lucros – legal
de lucros
Total
Outras obrigações
52
50
17.506
1.154
11
3.501
18.744
40.916
2.865
8.708 Saldos em 31 de dezembro de 2019
Adiantamento para futuro aumento de capital
1.908
1.908
Patrimônio líquido
4
(2.050)
Capital social
12.492 17.506 Constituição de reserva conf. AGO de 08/09/2020
2.050
Adiantamentos para futuro aumento de capital
3.629
3.062 Reversão de reserva especial
(6.456)
(6.456)
Reserva de capital
11
11 Prejuízo do exercício
17.506
3.062
11
3.501
12.288
36.368
Reserva de lucros - legal
2.498
3.501 Saldos em 31 de dezembro de 2020
567
567
5.691 12.288 Adiantamento para futuro aumento de capital
Reserva de lucros
(840)
(840)
24.321 36.368 Ajustes de exercícios anteriores (nota 14.e)
(1.003)
1.003
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
28.191 47.634 Reversão da reserva legal por redução de capital
Aumento de capital - AGE de 03/12/2021
8.000
(8.000)
Notas explicativas das demonstrações contábeis (Em MR$)
Redução de capital - AGE de 03/12/2021
(13.014)
(13.014)
NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS: A ECIA Irmãos Araujo Engenharia, Co- Lucro líquido do exercício
1.240
1.240
mércio S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 1955, Saldos em 31 de dezembro de 2021
12.492
3.629
11
2.498
5.691
24.321
com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ e que desde a sua fundação vem,
permanentemente, desenvolvendo projetos e atuando em urbanizações e cons- ditos vencidos há mais de dois anos (ver nota 5). Os imóveis a comercializar e trinta e nove milhões, seiscentos e quatro mil, quinhentos e vinte e uma) ações
truções de imóveis residenciais e comerciais, com predominância na zona oes- estão demonstrados ao custo de aquisição e/ou de construção, sendo os imó- ordinárias nominativas, inconversíveis em outras formas, sem valor nominal. b)
te da cidade. NOTA 2 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS veis adquiridos e/ou construídos até 31 de dezembro de 1995, corrigidos mone- Adiantamento para futuro aumento de capital: Em 31 de dezembro de 2021,
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis da ECIA Ir- tariamente até aquela data, na forma da legislação vigente à época. Os demais o saldo da conta, no montante de R$ 3.629 (R$ 3.062 em 2020), corresponde
mãos Araujo Engenharia, Comércio S.A. são de responsabilidade de sua admi- ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados ao valor de custo ou de ao total de adiantamentos efetuados pelos sócios para futuro aumento de capinistração e foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práti- realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das variações mo- tal. c) Reserva de lucros - legal: No exercício de 2021, a reserva legal foi recas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legisla- netárias auferidos até a data do balanço. c) Imobilizado: Demonstrado ao valor vertida no valor de R$ 1.003, com o intuito de se adequar ao limite máximo fixação societária previstas na lei nº 6.404/76, com as alterações das leis nº de custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação do na legislação societária (correspondente a 20% do valor do capital social),
11.638/07 e nº 11.941/09 e as orientações e interpretações emitidas pelo Comi- é calculada segundo o método linear, com base nas taxas anuais a seguir men- passando a ter o valor de R$ 2.498. d) Dividendos: Aos acionistas é garantido
tê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, vigentes em 31 de dezembro de 2021 cionadas, que contemplam a vida útil-econômica dos bens: 10% para móveis, estatutariamente um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido
e normas específicas da legislação fiscal, inerentes ao ramo de atividade da máquinas e utensílios e 20% para veículos. d) Avaliação do valor recuperável do exercício, ajustado em conformidade com a legislação societária vigente. e)
companhia, consoante as práticas contábeis descritas na nota 3. A emissão de ativos (teste de “impairment”): A Administração revisa anualmente o valor Ajustes de exercícios anteriores: A companhia realizou um ajuste no montandestas demonstrações contábeis foi aprovada pela diretoria da companhia em contábil líquido de seus principais ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou te de R$ 840, referente aos custos diferidos do imóvel localizado no Residencial
25 de fevereiro de 2022. A preparação das demonstrações contábeis requer o mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que Jardim União, que não foram oportunamente baixados em 2019, quando da
uso de estimativas contábeis, baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas baixa do estoque. NOTA 5 - CONTINGÊNCIAS: Os encargos tributários e as
base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperá- contribuições apurados e recolhidos pela sociedade e as declarações de rendiser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a es- vel, é constituída provisão para perdas, ajustando o valor contábil líquido ao mentos, estão sujeitos a revisão e eventual lançamento adicional por parte das
sas premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, aná- valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2021, nossa revisão revelou que os autoridades fiscais, em prazos prescricionais variáveis. NOTA 6 - SEGUROS:
lise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquida- principais ativos da entidade estão avaliados ao valor justo, não havendo, por- A companhia não mantém contratos de seguros de seus imóveis a comercialição duvidosa, a provisão para o imposto de renda e contribuição social, assim tanto, necessidade de constituição de provisão para deterioração. e) Passivos zar e, consequentemente, assume o risco em relação a eventuais sinistros que
como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, in- circulantes e não circulantes: Demonstrados pelos valores conhecidos ou possam vir a ocorrer com tais ativos. NOTA 7 - PANDEMIA CORONAVIRÚS:
clusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas esti- calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) efetuou a
mativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstra- variações monetárias incorridos até a data do balanço. f) Imposto de renda e declaração de estado a pandemia mundial em função da existência de novo
ções contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de contribuição social sobre o lucro líquido: Os valores do imposto de renda e Coronavírus (Covid-19). Tal situação, afetou a economia mundial com fechaestimativa. A companhia revisa anualmente suas estimativas e premissas. da contribuição social sobre o lucro, imputados ao resultado, são apurados tri- mento de aeroportos em diversos países, bem como, adoção de medidas restriNOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As principais mestralmente, segundo o regime de lucro presumido. g) Moeda funcional e tivas no transporte, comércio e serviços de modo geral. Aqui no Brasil não foi
práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis são moeda de apresentação: As demonstrações contábeis estão apresentadas diferente, diversos Decretos estabeleceram procedimentos altamente restritias seguintes: a) Apuração do resultado: O resultado é apurado segundo o em reais que é a moeda funcional da companhia e também a sua moeda de vos, relacionados a fechamento de estabelecimentos, não circulação de pessoregime de competência, exceto quanto aos resultados nas vendas a prazo de apresentação. NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital social: Em 3 de as, fechamento de comercio e serviços em geral. No exercício de 2021, a Ecia
unidades imobiliárias, que são registrados inicialmente no grupo de resultado de dezembro de 2021, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária foi Irmãos Araujo Engenharia, Comércio S/A, seguiu todos os protocolos determiexercícios futuros, como receitas e custos de exercícios futuros das unidades registado o aumento do capital social, no montante de R$ 8.000.000,00 (oito nados pelas autoridades públicas e sanitárias, e a obrigatoriedade de interrupvendidas, e que são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente milhões de reais) mediante apropriação do saldo da reserva de lucros constitu- ção de suas atividades em vários momentos, gerou um impacto significante e
ao montante da venda recebido. A sistemática de apuração e apropriação des- ída em exercícios anteriores; Na mesma data, conforme aprovado em Assem- irreversível na receita desse período e do ano como um todo. NOTA 8 - EVENses resultados obedece a normas da legislação fiscal aplicável às empresas de bleia Geral Extraordinária foi registado a redução do capital social, no montante TOS SUBSEQUENTES: De 31 de dezembro de 2021 até a data de emissão
construção civil. b) Ativos circulantes e não circulantes: As contas a receber de R$ 13.014.533,98 (treze milhões, quatorze mil, quinhentos e trinta e três re- deste relatório, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forpor venda de imóveis estão demonstradas ao valor dos títulos representativos ais e noventa e oito centavos) mediante distribuição proporcional dos imóveis ma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrados créditos, acrescido de juros e atualização monetária contratuais, calculados em estoque registrados no grupo “imóveis a comercializar”, conforme descrito ções contábeis apresentadas.
até a data do balanço. Não obstante as garantias reais dessas contas, a com- em nota 6. Assim, em 31 de dezembro de 2021 o capital social é de R$
Otávio Azevedo de Araujo - Diretor
panhia, de forma conservadora e nos termos da legislação fiscal, adota a prática 12.492.191,44 (doze milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e novenFernando de Oliveira – CRC-RJ nº 081390/O-0 – Contador
de constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa, com base nos cré- ta e um reais e quarenta e quatro centavos) dividido em 839.604.521 (oitocentos
INFORMAMOS AOS ACIONISTAS QUE A AGO PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 2021 SERÁ REALIZADA NO DIA 27/05/2022 AS 10 HS NA SEDE DA SOCIEDADE.
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COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
CNPJ 34.117.366/0001-67

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)
Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamentos às Confederações
Contas a receber de terceiros
Contas a receber – Confederações
Estoques
Adiantamento a fornecedores
Prêmios de seguros a apropriar
Outros ativos

2021

2020

Nota
Passivo
Circulante
Obrigações de repasse – recursos de loterias
Contas a pagar a terceiros
Salários e encargos sociais
Receitas diferidas
Tributos a pagar
Arrendamento a pagar
Parcelamento Lei Federal nº 13.988/2020
Outros passivos

2021

2020

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Nota
2021
2020
263.468 289.554 Receitas aplicação – recursos de loterias
Receitas (reversões uso COB)
24
259.058 122.251
5
207.198 206.256
5.237
2.909
259.058 122.251
6
131.937
87.112
8.238
7.143 Total Receitas Aplicação – recursos de loterias
Despesas aplicação – recursos de loterias
7
42.218
7.464
16
47.002
8.265
Despesas COB – Fim
(96.402) (15.949)
383
318
8
1.234
710
Programas esportivos – Fim
(119.100) (67.737)
17
4.388
2.972
9
2.077
1.286
Despesas escolar – Fim
(1.851)
(1.540)
18
6.211
4.296
7.237
Despesas universitário - Fim
(1)
(2)
97
54
Total despesas aplicação - Fim
(217.354) (85.228)
10
538
563
335.024 311.215
Despesas COB – Meio
(41.161) (36.814)
1.297
597 Não circulante
Programas esportivos - Meio
(543)
(209)
390.795 311.225
Provisão para contingências
19
1.064
920
Total despesas aplicação – Meio
(41.704) (37.023)
Provisão para passivo a descoberto
20
1.554
1.488
Não circulante
(259.058) (122.251)
Bens de Terceiros em Nosso Poder
4.667
5.478 Total despesas aplicação – recursos de loterias
Prêmios de seguros a apropriar
10
338
Total aplicação – recursos de loterias
Tributos
a
pagar
21
2.916
2.828
Depósitos/bloqueios judiciais
18
33.642
30.026
Receitas diferidas
16
84.115
- Receitas próprias
Patrocínios
26
41.495
35.147
Contas a receber de terceiros
7
91.180
Arrendamento a pagar
17
6.747
Doações
27
2.599
1.998
Contas a receber – Confederações
8
3.853
2.265
Parcelamento Lei Federal nº 13.988/2020
18
64.695
Aluguéis
45
634
Outros ativos
3
165.758 10.714
Outras receitas
28
6.122
77
500.782 321.929
128.678
32.629 Total do passivo
Total receitas próprias
50.261
37.856
Patrimônio
líquido
Propriedades para investimentos
11
7.610
7.987
42.711 28.383 Despesas operacionais próprias
Imobilizado
12
33.802
23.786 Patrimônio social
Despesas administrativas
29
(44.945) (22.611)
Superávit acumulado
6.599 14.328
Despesas com pessoal
30
(374)
(147)
Intangível
13
209
324 Ajustes de avaliação patrimonial
11.002 11.311
Depreciação e amortização
(923)
(1.429)
41.621
32.097 Total do Patrimônio Líquido
60.312 54.022
Equivalência patrimonial
(66)
(40)
Total do ativo
561.094 375.951 Total do passivo e patrimônio líquido
561.094 375.951
Total despesas operacionais próprias
(46.308) (24.227)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Superávit antes do resultado financeiro
3.953
13.629
Resultado financeiro (recursos próprios)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Receitas financeiras
31
6.976
603
(Em milhares de reais)
Despesas financeiras
31
(4.639)
(304)
Superávit
Ajuste de
2.337
299
Patrimônio Social
Acumulado
Avaliação Patrimonial
Total Superávit do exercício (recursos próprios)
6.290
13.928
Saldos em 31 de dezembro de 2019
19.706
8.677
11.711
40.094
Incorporação do superávit
8.277
(8.277)
- As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Incorporação da parcela do custo atribuído a imóveis
400
(400)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS
Realização da parcela do custo atribuído a imóveis
400
(400)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)
Superávit do exercício
13.928
13.928
Saldos em 31 de dezembro de 2020
28.383
14.328
11.311
54.022
2021
2020
Incorporação do superávit
13.928
(13.928)
- Fluxo de caixa das atividades operacionais
Incorporação da parcela do custo atribuído a imóveis
400
(400)
Superávit do exercício
6.290 13.928
Realização da parcela do custo atribuído a imóveis
309
(309)
- Ajustes para conciliar o superávit do exercício e o caixa
Superávit do exercício
6.290
6.290 proveniente das atividades operacionais:
Saldos em 31 de dezembro de 2021
42.711
6.599
11.002
60.312
Depreciação e amortização
6.311
6.404
Provisão para perdas nas contas a receber de terceiros
966
524
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Provisão/(Reversão) para perdas em adiantamentos e
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
outros ativos
168
(518)
(Em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma)
Provisão/(Reversão) para perdas em estoque
(9)
89
Perda equivalência patrimonial
66
40
1 - Contexto operacional: O Comitê Olímpico Brasileiro (“COB” ou “ Entida- – (“RJ”) como cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Devido às investiBaixa do imobilizado
4
de”) é uma associação civil de natureza desportiva, sem fins econômicos e de gações iniciadas acima, o COB procedeu com a contratação de auditores inProvisão para contingências
145
201
utilidade pública estadual, sediada no Estado do Rio de Janeiro, que tem en- dependentes à época para uma revisão específica, como resultado não idenJuros arrendamento
92
136
tre seus objetivos: difundir o ideal olímpico no território brasileiro; promover, tificaram que a Pessoa Jurídica (COB) teve qualquer envolvimento com relaorganizar e coordenar as manifestações capazes de orientar e aperfeiçoar o ção às supostas acusações direcionadas à Pessoa Física do ex-presidente (Aumento)/Redução dos ativos e Aumento/(Redução)
desporto nacional; organizar e dirigir a participação do Brasil nos Jogos Olím- do COB, Sr. Carlos Arthur Nuzman. O COB reitera que mantém de forma dos passivos:
Adiantamentos às Confederações
(45.037)
9.753
picos, Pan-americanos e Sul-americanos e em outros de igual natureza onde permanente controles de cunho administrativo, financeiro e operacional, com
Contas a receber de terceiros
(126.900) (4.151)
sejam representados os atletas do Time Brasil. Para atender às finalidades constante atualização, objetivando o aprimoramento das de sua governança
Contas a receber – Confederações
(2.112)
85
institucionais acima descritas, o COB idealiza um Plano Estratégico a cada corporativa e de seus sistemas de controles internos, sempre vinculado às
Estoques
(782)
94
Ciclo Olímpico de quatro anos. Para execução desse plano são utilizados re- premissas de austeridade nos gastos e transparência. A Entidade não identiAdiantamento de fornecedores
2.883 (4.524)
cursos financeiros da Lei 9.615/98 (Lei Agnelo/Piva), além de recursos pró- ficou quaisquer necessidades de ajustes ou divulgações adicionais na prepaPrêmios de seguros a apropriar
362
343
prios. Em dezembro de 2018, foi publicada a Lei 13.756/18, que regulou o ração das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro
Outros ativos
(600)
712
produto da arrecadação das loterias, no que tange aos percentuais de repas- de 2021. 3 - Apresentação das demonstrações financeiras e políticas
Depósitos judiciais
(3.616) (29.015)
ses ao COB. Conforme dispositivo legal retro mencionado, os percentuais de contábeis: As demonstrações financeiras da Entidade, findas em 31 de deObrigações de repasse – recursos de loterias
(26.086) 69.727
repasses ao COB vigentes são como segue: (i) 1,48% do produto da “Arreca- zembro de 2021 e 2020, foram elaboradas com base nas práticas contábeis
Contas a pagar a terceiros
2.328 (1.505)
dação da Loteria Federal” de acordo com a letra E, inciso II do artigo 15; (ii) adotadas no Brasil, que levam em consideração, quando aplicáveis, a legislaSalários e encargos sociais
1.095
873
1,73% do produto da “Arrecadação da Loteria de Prognósticos Numéricos” de ção societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações
Outros passivos
43
(20)
acordo com a letra F, inciso II do artigo 16; (iii) 1,26% do produto da “Arreca- emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC’) e as normas do
Parcelamento Lei Federal nº 13.988/2020
70.906
dação da Loteria de Prognóstico Específicos” de acordo com a letra G, inciso Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) aplicáveis às entidades sem fins
Receitas diferidas
122.852
4.352
II do artigo 17; e (iv) 1,63% do produto da “Arrecadação da Loteria de Prog- lucrativos. A Entidade não possui outros resultados abrangentes, por esta
Tributos a pagar
153
84
nósticos Esportivos” de acordo com a letra E, inciso II do artigo 18. Todos razão não estão sendo apresentadas as demonstrações dos resultados
9.522 67.612
esses recursos são depositados pela Caixa Econômica Federal – (“CEF”) abrangentes, isto porque, os resultados dos exercícios de 2021 e 2020 serem Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
periodicamente, de forma direta, à Entidade, em conta bancária específica de iguais aos resultados abrangentes totais destes anos. A moeda funcional da Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível
(4.574) (2.799)
titularidade do COB, e mantida exclusivamente para tal finalidade. Outros re- Entidade é o Real. Todos os valores apresentados nestas demonstrações fi(4.574) (2.799)
cursos são obtidos a partir da captação de Patrocínios (públicos e privados), nanceiras estão expressos em Reais, exceto quando indicados de outra for- Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
das doações e da assinatura dos chamados Termos de Fomento (os antigos ma. A autorização para a conclusão destas demonstrações foi concedida pela Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Arrendamento pagos
(4.006) (3.868)
Convênios) com Entidades Governamentais, nos termos da Lei Federal nº Diretoria da Entidade em 25 de fevereiro de 2022. a) Apuração do superávit:
13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Federal 8.726/2016, bem como de Aplicação dos recursos do produto da arrecadação das loterias: Recei- Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (4.006) (3.868)
942 60.945
projetos patrocinados por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Federal ou da tas (reversões uso COB): As receitas relacionadas dos recursos do produto Aumento no caixa e equivalentes de caixa
206.256 145.311
chamada Lei Federal de Incentivo à Cultura, além dos recursos repassados da arrecadação das loterias, são destinadas a manutenção do COB, bem Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
207.198 206.256
ao COB pelo Comitê Olímpico Internacional – (“COI”), através dos Programas como, as destinadas a projetos e programas vinculados aos desportos olím- Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
942 60.945
da Solidariedade Olímpica (“SOI”). Em dezembro de 2019 foram veiculadas picos em geral. São reconhecidos no resultado como receita quando do efeti- Aumento no caixa e equivalentes de caixa
reportagens na imprensa sobre investigações promovidas pela Entidade so- vo desembolso e de provisões de custos e despesas relacionadas. Despesas As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
bre a suspeita de contratação irregular de serviços na área de Tecnologia da COB – fim/meio: Os recursos oriundos do produto da arrecadação das loteInformação. Tais denúncias sugeriam que a Entidade contratou serviços sem rias são aplicados em projetos esportivos diretamente executados pelo COB da posse dos mesmos para o COB em contrapartida ao reconhecimento de
respeitar princípios éticos no valor aproximado de R$ 1.250 mil. A Entidade (fim) e na manutenção da Entidade (meio). São reconhecidos no resultado uma obrigação no mesmo montante no passivo. A depreciação dos ativos é
contratou serviços da área de “TI” junto a duas empresas. No caso em tela como despesa quando do efetivo desembolso e provisão. Programas espor- calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil
essas duas contratações estimadas em R$ 1.250 mil, sendo R$ 1 milhão de tivos – fim/meio: São os recursos do produto da arrecadação das loterias estimado dos bens com os respectivos valores residuais. A vida útil e os méreais para uma e R$ 250 mil, para outra. Em ambos os casos, foram observa- destinados a projetos esportivos do Time Brasil – ações diretamente coorde- todos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário,
dos todos os princípios éticos e de controles internos aplicáveis em todos os nadas pelo COB ou projetos apresentados pelas Confederações voltados quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de
processos seletivos de fornecedores. No primeiro caso, foi promovido pregão para atender atletas específicos e suas equipes multidisciplinares. São reco- balanço. A Administração, em seu melhor julgamento, entende que os princieletrônico nos termos do Manual de Compras da Entidade. Salienta-se que na nhecidos no resultado quando do efetivo desembolso e provisão. Despesas pais ativos não sofreram significativas variações de preço desde a data da
vigência do contrato do primeiro fornecedor, por motivos de insuficiência téc- escolar e universitário - fim: Dos recursos oriundos do produto da arrecada- aquisição e/ou formação e, ainda, que as taxas admitidas para a depreciação
nica por parte do prestador, os serviços não foram entregues, ocasião em que ção das loterias, destinados a projetos e programas do desporto escolar e representam adequadamente o tempo de vida útil-econômica esperada para
não houve dispêndios financeiros nesta contratação. Pela falta de prestação universitário, sendo reconhecido como despesa no resultado quando do efe- os bens do ativo. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quande serviços, o fornecedor foi notificado da caducidade da contratação. Impor- tivo desembolso. Os valores que figuram nos demonstrativos financeiros do do nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda.
tante frisar que tais medidas foram tomadas antes de as supostas denúncias COB do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, refere-se ao saldo re- Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo
virem ao escrutínio geral via mídias eletrônicas, denotando compromisso éti- manescente de recursos elegíveis a projetos da Confederação Brasileira Des- a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil líquido do ativo)
co e moral da administração da Entidade. No segundo serviço contratado, porto Escolar – (“CBDE”) e Confederação Brasileira Desporto Universitário – são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo é
que foi estimado em R$ 250 mil, o processo de contratação seguiu os contro- (“CBDU”) diretamente coordenados e executados pelo COB. Os recursos do baixado. As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos
les e processos por meio de orçamentação junto ao mercado. Os serviços ora produto da arrecadação das loterias relativos às Confederações filiadas ao custos incorridos para aquisição dos mesmos. Os custos de desenvolvimencontratados foram efetivamente prestados e totalmente entregues, por esta COB, são reconhecidos contabilmente como “Adiantamentos às Confedera- to, que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de
razão os mesmos foram pagos, e devido à natureza da contração foram utili- ções” no ativo circulante quando repassados às entidades, os quais são bai- software identificáveis e exclusivos, são capitalizados. Os custos associados
zados recursos próprios da Entidade para honrar tais pagamentos ao forne- xados em contrapartida a conta de “Obrigações de repasse” no passivo circu- à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incedor, sendo pagos efetivamente R$ 187 mil. Diante das denúncias de supos- lante, mediante a prestação de contas destas entidades. Receita de patrocí- corridos e a amortização é calculada linearmente baseada na expectativa de
ta fraude, a Entidade contratou, por iniciativa da Alta Administração, empresa nio: A receita de patrocínio é reconhecida linearmente no resultado do exer- prazo de utilização. i) Ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os
especializada em investigações que não detectou irregularidades, desvio de cício de acordo com o prazo do respectivo contrato ou, no caso de cessão de ativos são reconhecidos no balanço somente quando for provável que seus
recursos ou superfaturamento a partir dos contratos questionados nos referi- direito de uso de marca, diretamente no resultado para contratos cuja ativa- benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu
dos processos de contratação. Porém, fez sugestões de melhorias a fim de ção da marca se dá em eventos específicos. Os patrocínios são recebidos custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os passivos são recoajustar os controles internos para contratação de serviços futuros. Ante as através de repasses financeiros (Cash) e/ou através de repasses de bens ou nhecidos no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou consinformações veiculadas na imprensa, uma investigação do Ministério Público prestação de serviços (Value in Kind – VIK). Receitas de doações: São re- tituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurFederal foi iniciada ainda em maio de 2019, já tendo a Entidade prestado to- conhecidas no resultado por ocasião do seu efetivo recebimento. Receita de so econômico seja requerido para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incerdas as informações neste processo, ainda sem conclusões até o momento. A aluguéis: Refere-se à receita com aluguel de propriedades para investimen- tezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incoralta Administração da Entidade não espera sanções ou consequências de to, reconhecida linearmente de acordo com o regime de competência. Despe- ridos e registrados através de provisão. As provisões são registradas tendo
quaisquer órgãos reguladores ou similar que tragam prejuízos à continuidade sas operacionais: Refere-se aos dispêndios de natureza própria incorridos e como base as melhores estimativas da Administração. Os ativos circulantes e
operacional dos seus objetivos estatutários decorrente de tais investigações. provisionados contabilmente pela Entidade, observado o período de compe- não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais seriam realizaO COB segue firme em seu propósito de ter as melhores práticas de gestão, tência. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são dos, ou pelo seu valor de custo, o menor entre os dois, considerando as amorética e transparência. 1.1 - Impacto COVID-19: Como é sabido por todos, no mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto pra- tizações, variações monetárias e cambiais de acordo com as condições confinal de 2019 e início de 2020 propagou-se em escala mundial um novo vírus, zo, e não para investimento ou outros fins. A Entidade considera equivalentes tratuais, se aplicáveis. Os passivos circulantes e não circulantes são demonsintitulado de COVID-19, tornando-se uma pandemia de escala mundial con- de caixa, o dinheiro em caixa, os depósitos bancários e as aplicações finan- trados pelos montantes nos quais eles serão liquidados considerando a data
forme constatado pela Organização Mundial da Saúde – (“OMS”). A Entidade ceiras de liquidez imediata conforme instruído pelo artigo 20 da Instrução Nor- de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias e
vem monitorando sistematicamente, com o suporte em diretrizes médicas, mativa nº 1 de 1997 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Por conse- cambiais de acordo com as condições contratuais, se aplicáveis. Os ativos e
cujo objetivo é mitigar a propagação do vírus no meio esportivo nos âmbitos guinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa passivos são classificados como circulantes quando os ativos são realizáveis,
operacionais e administrativos, além de outros possíveis riscos inerentes a quando tem vencimento de curto prazo (três meses ou menos), a contar da e os passivos exigíveis, dentro dos doze meses seguintes. Nos exercícios
Covid-19 e suas variantes que possam vir a afetar o segmento do Esporte. data da contratação. A rentabilidade das aplicações financeiras oriundas dos findos em dezembro de 2021 e de 2020 não foram identificados ativos e pasPor conta da COVID-19, os Jogos Olímpicos de Tokyo 2020 foram remaneja- recursos do produto da arrecadação das loterias é reconhecida em contrapar- sivos sujeitos ao ajuste a valor presente. j) Obrigações de repasse – recurdos e realizados entre os meses de julho e agosto de 2021, sem a presença tida às obrigações de repasse às Confederações, e em conta de resultado sos do produto da arrecadação das loterias: As Obrigações de Repasse
do público em geral. Tal evento de grande porte contou com a presença de observando-se o adequado período de competência quando relacionadas são reconhecidas no passivo da Entidade quando os recursos do produto da
mais de 11 mil atletas olímpicos, representando aproximadamente 200 países aos recursos próprios. c) Contas a receber de terceiros e provisão para arrecadação das loterias são recebidos. São baixados quando há a prestação
dos cinco continentes. Vale destacar que o evento contou com um rigoroso não realização do recebível: As contas a receber são representadas princi- de contas dos valores repassados às Confederações filiadas e estas respecprotocolo de segurança sanitária, visando mitigar o contágio entre todos os palmente pelos valores relativos aos contratos de patrocínios e/ou cessão de tivas despesas são devidamente analisadas e comprovadas pelo COB ou
atletas, delegações, imprensa e outras pessoas diretamente envolvidas no direito de uso de marca, incluindo aquelas cuja contraprestação recebida pelo quando do efetivo gasto/desembolso de recursos para as operações do próevento. No Brasil, com o avanço do programa de vacinação as taxas de con- COB é disponibilizada através da prestação de serviço ou por entrega de prio COB. k) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a
tágio caíram fortemente, assim como, as internações e óbitos por COVID-19. produtos pela contraparte (“Value in Kind” – VIK), bem como valores a rece- Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
No final do ano de 2021, uma nova variante, “Ômicron”, foi detectada, a qual ber de contratos de mútuos com as Confederações. A provisão para não rea- evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para
possui um elevado grau de transmissão, porém com sintomas mais leves, que lização do contas a receber é constituída, quando necessário, em montante saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhoconciliado com altos índices de vacinação da população, não sobrecarregou considerado suficiente pela alta Administração da Entidade para cobrir even- res estimativas da Administração. l) Receitas diferidas: São reconhecidos
até o momento o sistema de saúde, permitindo a continuidade das atividades tuais perdas na realização das contas a receber, considerando os riscos en- como receitas diferidas os valores recebidos do COI relativos à SOI. Tais vaeconômicas em geral, sem perspectivas de novos “lockdowns”. Apesar de o volvidos, ou perdas na utilização de produtos e serviços de patrocinadores. d) lores são apropriados ao resultado à medida que os custos relacionados são
Brasil e o mundo conviverem desde o final do ano de 2019 com a presença Contas a receber – parcelamento Confederações: Correspondem aos va- incorridos ou quando da prestação de contas se estiver relacionado a valores
do vírus COVID-19 e suas variantes, é inegável os seus reflexos econômicos, lores a receber de determinadas Confederações, decorrentes das glosas efe- repassados às Confederações. m) Arrendamento a pagar: Em janeiro de
sociais, culturais e outros, na vida das empresas, da sociedade e governos. tuadas em função da análise das prestações de contas, ocasionado a rejeição 2019, entrou em vigor a norma contábil, emitida pelo Comitê de PronunciaNeste sentido, o COB mesmo que com todos esses reflexos gerados pelos total ou parcial de projetos executados pelas Confederações quando utilizado mento contábeis, que regulamentou por meio do CPC 06(R2) /IFRS 16 os
lockdowns, manteve os níveis de arrecadação com recursos da Lei das lote- recursos da Lei das Loterias. Os pagamentos das parcelas mensais pelas registros contábeis decorrentes dos direitos de uso de arrendamentos/locarias originalmente orçados em 2020 e 2021. Igualmente mantidos os orça- Confederações que aderiram ao programa de parcelamento, obrigatoriamen- ções. n) Parcelamento Lei Federal nº 13.988/2020: Em maio de 2021, o
mentos de repasses para às Confederações Olímpicas filiadas, ressalvado os te devem utilizar os recursos próprios da entidade. e) Adiantamento às con- COB firmou junto a Procuradoria Geral de Fazenda Nacional – PGFN um
ajustes necessários para fazer frente aos dispêndios incorridos em competi- federações: Os adiantamentos às Confederações filiadas são registrados termo de transação individual com base na Lei Federal nº 13.988/2020, cuja
ções esportivas, principalmente em seletivas. Tais gastos referem-se as se- contabilmente em conta específica no ativo circulante quando repassados às operação resultou em um parcelamento de débitos fiscais de âmbito federal.
guintes naturezas: (i) gastos gerais com treinamentos, (ii) pagamentos de respectivas entidades e são baixados mediante o recebimento e análise pelo o) Provisões para contingências: A Entidade é parte de diversos processos
profissionais técnicos – médicos, treinadores, fisioterapeutas, e entre outros. COB da respectiva prestação de contas de tais valores e/ou devolução de judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as continDesde o ano de 2020, o COB vem apoiando financeiramente às Confedera- numerários. f) Investimentos: Os investimentos da Entidade em suas inves- gências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma
ções Olímpicas filiadas em virtude dos impactos financeiros negativos em tidas são contabilizados com base no método da equivalência patrimonial. g) saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma essuas receitas próprias, cujas fontes são: patrocínios, ingressos de competi- Propriedades para investimento: As Propriedades para investimentos são timativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui
ções esportivas, taxas de participações de atletas em competições esportivas imóveis mantidos para gerar benefícios econômicos, utilizados para propósi- a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudêne outras receitas de mesma natureza, reflexo direto da COVID-19. Tal apoio tos relacionados às operações da Entidade e não destinados para a venda, e cias disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
correspondeu a programas financeiros pontuais que totalizaram o montante são mensuradas ao custo, incluindo, os de transação. A depreciação desses ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As
R$ 13,8 milhões com recursos próprios do COB, compreendendo os totais de ativos é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas cirR$ 6,8 milhões em 2021 e R$ 7,0 milhões em 2020, os quais foram utilizados útil estimada dos bens com os respectivos valores residuais. A Entidade op- cunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeem ações de combate à pandemia, projetos esportivos e administrativos. A tou por avaliar suas propriedades para investimento ao valor justo, como cus- ções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos asdistribuição destes recursos ocorreu igualitariamente entre às Confedera- to atribuído em 01 de janeiro de 2009, registrando o ajuste em contrapartida suntos ou decisões de tribunais. p) Imposto de renda e contribuição social:
ções. Os programas foram implementados devido a sugestão da Alta Admi- a rubrica Ajuste de Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido da Entidade. Como entidade sem fins lucrativos, o COB goza de benefícios tributários, tais
nistração do COB e prontamente aprovados pelos órgãos administrativo/exe- A vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, como, a isenção do pagamento dos tributos federais incidentes sobre seu
cutivo (Diretoria) e estatutário (Conselho de Administração). A Entidade con- se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde superávit/déficit, de acordo com o Regulamento de Imposto de Renda (RIR)
tinua acompanhando atentamente o atual cenário no Brasil e no mundo em a última data de balanço. A Administração, em seu melhor julgamento, enten- aprovado pelo Decreto vigente nº 9.580 de 23 de novembro de 2018 e Lei nº
relação à COVID-19 e suas variantes, e atualizado quanto as medidas sanitá- de que os principais ativos não sofreram significativas variações de preço 9.532/1997. q) Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e
rias preventivas de convívio coletivo. O COB reitera o compromisso com a desde a data da aquisição e/ou formação e, ainda, que as taxas admitidas Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS: Convida, e ressalta que vem adotando medidas necessárias para a segurança de para a depreciação representam adequadamente o tempo de vida útil-econô- forme as Leis nº 9.715 de 26 de novembro de 1998 e 9.718 de 28 de novemtodos os colaboradores, prestadores de serviços, atletas, treinadores, fisiote- mica esperada para os bens do ativo. h) Imobilizado: Os itens do imobilizado bro de 1998, as Entidades sem fins econômicos que tenham empregados, tal
rapeutas, médicos e outros envolvidos com o segmento do Esporte. 2 - “Ope- são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da deprecia- como definidos pela Legislação Trabalhista, contribuirão para o PIS com uma
ração Unfair Play” e seus reflexos na Entidade: Em setembro de 2017 foi ção e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui cota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal. r) Instrumendeflagrada a “Operação Unfair Play”. Tratou-se de uma operação da Polícia os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o tos financeiros: Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a
Federal em conjunto com o Ministério Público Federal – (“MPF”) com o obje- uso pretendido pela Administração. Os ativos imobilizados de terceiros man- partir da data em que a Entidade se torna parte das disposições contratuais
tivo de investigar uma suposta compra de votos para eleger o Rio de Janeiro tidos em nosso poder foram registrados a custo no momento da transferência dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente regis14
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trados 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 classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no superávit (déficit) do exercício em contrapartida a obrigações de
repasse às Confederações. 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. s) Avaliação do valor recuperável de
ativos: A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de
seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável, sendo este o
maior valor entre o valor justo menos os custos na venda e o valor em uso do ativo. t) Patrimônio Social: Constituído
pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores, acrescidos dos movimentos patrimoniais e de resultados (superávits e déficits) apurados em cada exercício. u) Revisões e novas interpretações dos pronunciamentos contábeis
já adotados: Na preparação das demonstrações financeiras, a Administração da Entidade considerou, quando aplicável, as novas revisões e interpretações do IFRS e os pronunciamentos técnicos, emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que estão em vigor para períodos contábeis findos em 31 de dezembro de 2021. A aplicação dessas
revisões e interpretações não resultou em impactos nas divulgações ou demonstrações financeiras do COB. 4 - Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: A preparação das demonstrações financeiras da
Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base
das demonstrações financeiras. Contudo, as incertezas relativas a essas premissas e estimativas poderiam levar a
resultados que requeiram um ajuste ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Itens sujeitos a
essas estimativas e premissas incluem a definição de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperação pelas
operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. As principais incertezas sobre premissas e estimativas estão
refletidas nas seguintes notas explicativas: ► Nota 7 – Provisão para não realização das contas a receber; ► Nota 9
– Provisão para obsolescência do estoque; ► Nota 11 – Vida útil e valor justo das propriedades para investimento e
valor residual; ► Nota 12 – Vida útil dos bens do imobilizado e valor residual; ► Nota 13 – Vida útil dos bens do intangível e valor residual; e ► Nota 19 – Provisão para contingências. 5 - Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020
Caixa e bancos (a)
10.111
20.660
Aplicações financeiras (b)
Caderneta de Poupança
153.708
158.268
Certificados de Depósitos Bancários
4.831
Fundo de Renda Fixa
43.379
22.497
Total
207.198
206.256
Conforme dispõe na Portaria Interministerial nº 424/2016 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
os recursos recebidos essencialmente por meio do produto da arrecadação das loterias e quando não integralmente
utilizados, recomenda-se a aplicação dos recursos em conta poupança, com o objetivo de evitar ou minimizar a perda
de valor da moeda e possível desvio de finalidade. (a) O saldo de bancos está representado por saldos em contas
bancárias referentes aos recursos recebidos essencialmente por meio do produto da arrecadação das loterias, além
de perfazer o saldo, também, recursos próprios, mantidos em contas correntes exclusivas para este fim junto à Caixa
Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. (b) As aplicações financeiras referem-se à Caderneta de Poupança,
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e Fundos de Renda Fixa contratados junto as instituições financeiras de
primeira linha, as quais possuem liquidez imediata, sendo remuneradas com base na Taxa de Remuneração (TR) e
no Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 6 - Adiantamentos às Confederações
DevoReversão Repasse Saldo
luções/ Baixas/ Saldo Provisão
ajuste de de recur- repasse baixas de presta- parcela- ajuste de
31 de de- recursos
sos de
SOI/ parcelação de mento recursos 31 de dezembro de loterias
loterias RP em
mentos contas
em de loterias zembro
Confederação
de 2020
2020
2021
2021 em 2021 em 2021
2021
2021 de 2021
Atletismo
4.135
8.878
7.488
(756)
(5.071)
(8.825)
5.849
Badminton
2.280
4.918
4.500
90
(561)
(4.157)
(3.418)
3.652
Basquete
612
8.945
494
(612)
(723)
(8.221)
495
Beisebol
381
2.279
2.193
(107)
(1.209)
(1.652)
1.885
Boxe
4.291
10.414
7.237
8
(282)
(5.092)
(10.986)
5.590
Canoagem
4.980
12.297
7.376
(1.400)
(2.136)
(16.217)
4.900
Ciclismo
2.015
7.829
4.820
(743)
(4.018)
(5.920)
3.983
Desporto Escolar
23.496
(11)
(1.267)
(22.218)
Desporto
Universitário
376
31.213
2.579
(4)
(721)
(30.863)
2.580
Desportos
Aquáticos
847
9.496
(864)
(188)
(9.291)
Desportos na
Neve
2.877
3.570
4.899
30
(699)
(1.374)
(4.098)
5.205
Desportos no Gelo
1.811
6.129
5.061
64
(726)
(2.403)
(6.072)
3.864
Escala Esportiva
642
1.849
2.602
(76)
(717)
(2.021)
2.279
Esgrima
3.345
6.233
6.110
(1.317)
(3.062)
(6.353)
4.956
Ginástica
3.573
5.851
10.340
(1.544)
(3.300)
(7.603)
7.317
Golfe
1.504
1.283
3.095
(157)
(2.461)
(907)
2.357
Handebol
1.811
8.050
3.943
(2.573)
(4.159)
898
(6.019)
1.951
Hipismo
2.695
7.530
5.914
(1.531)
(4.161)
(6.330)
4.117
Hóquei sobre a
Grama
2.268
3.197
4.330
(419)
(2.630)
(3.014)
3.732
Judô
5.936
9.415
11.147
3
(1.522)
(8.017)
(8.869)
8.093
Karatê
278
731
3.389
(78)
(1.009)
3.311
Levantamento de
pesos
3.696
2.543
4.654
(604)
(1.585)
(4.109)
4.595
Pentatlo Moderno
2.467
1.794
4.061
(545)
(1.516)
(2.761)
3.500
Remo
2.347
5.141
4.179
(575)
(2.143)
79
(6.020)
3.008
Rugby
1.833
2.334
3.648
(107)
(4.021)
(1.215)
2.472
Skate
2.428
5.896
6.170
(335)
(1.679)
(7.886)
4.594
Surf
767
1.057
(33)
(889)
(902)
Taekwondo
3.930
789
4.441
(314)
(458)
(3.154)
5.234
Tênis
2.317
5.789
5.188
(584)
(3.477)
(5.121)
4.112
Tênis de Mesa
2.625
8.039
5.189
(607)
(4.059)
(7.085)
4.102
Tiro com Arco
2.530
4.351
4.400
140
(1.235)
(1.921)
(5.157)
3.108
Tiro Esportivo
3.440
4.577
5.352
(1.187)
(4.509)
(3.989)
3.684
Triathlon
2.157
2.823
4.037
(763)
(3.757)
(1.447)
3.050
Vela
7.954
(1)
(2.286)
(5.667)
Voleibol
6.958
15.122
12.993
(2.749)
(7.371)
(13.997)
10.956
2.960
1.388
5.052
(1.114)
(3.076)
(1.804)
3.406
Wrestling
87.112
243.200 166.387
829 (26.735) (99.613)
977 (240.220) 131.937
Total
São recursos oriundos da Lei das Loterias destinados pelo COB às Confederações Olímpicas filiadas, para fazer frente aos projetos e programas esportivos anuais, orçados e aprovados em AGE. Tais valores são reconhecidos como
Adiantamentos pelo COB, quando repassados às respectivas entidades e são baixados mediante a apresentação
da prestação de contas com a comprovação de gastos pelas Confederações, com a posterior análise pelo COB. Em
detrimento da COVID-19 e suas variantes nos anos de 2020 e 2021, é inegável os seus reflexos econômicos, sociais,
culturais e outros, na vida das empresas, da sociedade e governos, com a consequente necessidade de isolamento
social. Desta forma, constatou-se que nos referidos anos houve o afrouxamento gradual da circulação urbana, principalmente no quarto trimestre de 2020 e durante todo o ano de 2021. As medidas de restrição de circulação impactaram significativamente as análises das prestações de contas entregues ao COB pelas Confederações Olímpicas
filiadas, principalmente em 2020, ano em que os lockdowns foram mais rigorosos e por períodos mais extensos. Em
2021, embora ainda que com restrições pontuais, o impacto verificado não foi tão relevante quanto ao ano de 2020, e
não retornou aos índices de análises verificados em anos anteriores. O saldo em 31 de dezembro de 2021 de adiantamento às Confederações Olímpicas filiadas está sendo apresentado líquido das prestações de contas já recebidas
e em processo de análise pelo COB. Eventuais possíveis glosas a serem identificadas neste processo só serão reconhecidas quando da conclusão das análises das prestações de contas em aberto. 7 - Contas a receber de terceiros
2021
2020
Comitê Organizador Jogos Olímpicos Rio 2016 (a)
18.116 17.222
Empréstimos às Confederações (b)
1.273
2.313
Patrocínios Ciclo 2017-2020 (c)
1.112
7.464
Patrocínios Ciclo 2021-2024 (d)
133.398
Total
153.899 26.999
(-) Provisão para Não Realização do Contas a Receber do Comitê Organizador Jogos
Olímpicos Rio 2016 (a)
(18.116) (17.222)
(-) Provisão para Não Realização do Contas a Receber dos Patrocínios Ciclo 2017-2020 (c)
(1.112)
(-) Provisão para Não Realização dos Empréstimos às Confederações (b)
(1.273) (2.313)
Total
(20.501) (19.535)
Total líquido contas a receber de terceiros
133.398
7.464
Circulante
42.218
7.464
Não circulante
91.180
133.398
7.464
(a) Referem-se aos valores a receber do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, relativos à cessão de
uso de marca de acordo com o Programa Conjunto de Marketing (Joint Marketing Program Agreement – JMPA. Em
2020 o COB atualizou o saldo a receber no montante de R$ 894, pela variação anual do IPCA conforme condições
contratuais pactuadas. Em função da inadimplência dos últimos exercícios e da situação financeira do Rio 2016, foi
efetuada provisão para perdas, sendo o montante calculado conforme melhor estimativa da Administração. (b) Referem-se a empréstimos concedidos às Confederações, sobre os quais não incidem juros ou atualizações monetárias e
cujas respectivas provisões para perdas foram registradas, sendo o montante calculado conforme melhor estimativa
da Administração. Tal variação refere-se as baixas de determinados saldos de recebíveis de maneira permanente,
com base na celebração dos contratos de instrumento particular de extinção de obrigações e responsabilidade celebrado entre o COB e às Confederações. (c) Referem-se aos contratos de patrocínios firmados para o Ciclo Olímpico
2017-2020 pelo COB. Devido ao remanejamento dos Jogos Olímpicos de Tokyo/2020 para os meses de julho e
agosto de 2021, fez com que o COB negociasse com seus patrocinadores a prorrogação de vigência dos contratos
para 2021, os quais tinham previsão de término durante o ano de 2020. Tais negociações foram executadas com
êxito sem a necessidade de devoluções financeiras por parte do COB. A fornecedora oficial de materiais esportivos
(uniformes) do COB, a PEAK, deixou de enviar a quantidade total estimada no contrato de patrocínio para o referido
ciclo olímpico, devido a limitação da equipe de apoio dos países participantes impostas pelo Comitê Organizador dos
Jogos Olímpicos Tokyo 2020. Tais uniformes pertencem as coleções passadas de 2019 e 2020, além disso, também
por questão de estratégia comercial, possivelmente não se realizará a entrega futura destes materiais. Por esta
razão, foi efetuada provisão para perda, sendo o montante calculado conforme melhor estimativa da Administração.
(d) Referem-se aos contratos de patrocínios firmados para o Ciclo Olímpico 2021-2024 pelo COB. Segue abaixo
composição dos contratos de patrocínios:

Patrocinador

Vigência
do contrato

Comitê Olímpico
Internacional – COI (i)
Quanzhou Peak
Shoes (i)
Quanzhou Peak
Shoes (i)

01/01/21 a
31/12/24
05/07/17 a
31/12/20
01/01/21 a
31/12/24

Recofarma Indústria 01/01/20 a
do Amazonas Ltda. (ii) 31/12/21
Ajinomoto do Brasil
Indústria e Comércio
de Alimentos (iii)

01/03/19 a
30/11/21

BRW Participações
Ltda. (iii)

05/05/17 a
31/08/21

Objeto do contrato
Programa de cessão de
marca internacional Top Program – (Cash)
Uniformes Esportivos
– (VIK)
Uniformes Esportivos
– (VIK)
Ativação da marca
“Coca-Cola” nos Jogos
Escolares da Juventude
de 2021 – (Cash)
Ativação da marca
“Ajinomoto” nos Jogos
Olímpicos de 2020 –
(Cash)
Produtos e
Equipamentos Fitness
– (VIK)

Valor Receita no Valor rePerdas
total do exercício cebido no (efetiva ou Contas a
contrato
(***) exercício provisão) receber
70.642

17.115

10.843

-

60.045

13.289

-

3.323

(1.112)

-

10.750

2.687

-

-

10.750

500

-

500

-

-

800

33

200

-

-

282

22

2

-

-

Valor
Receita Valor rePerdas
Vigência do
total do no exercí- cebido no (efetiva ou Contas a
Patrocinador
contrato
Objeto do contrato contrato
cio (***) exercício provisão) receber
Max Recovery do
30/07/19 a Equipamentos de
Brasil Ltda. (iii)
31/08/21
Fisioterapia – (VIK)
496
24
Ativação da marca
01/09/19 a “Meiji” nos Jogos
Meiji CO. Ltda. (iii)
31/08/21
Olímpicos de 2020 (Cash)
476
76
(238)
Ativação da marca
“Havaianas” e
a fornecimento de
Alpargatas S.A. (iii) 11/08/20
31/12/21
sandálias nos Jogos
Olímpicos de 2020 (Cash/VIK)
1.530
1.089
1.508
(23)
Ativação da marca
e fornecimento de
15/12/20
a
Coteminas S.A. (iii) 15/12/21
produtos têxtil nos
Jogos Olímpicos de
2020 - (Cash/VIK)
391
375
391
Ativação da marca
19/01/21
a
Tim S.A. (iii)
“Tim” nos eventos
31/12/21
esportivos (Cash)
3.480
3.480
3.480
Transformando
Ativação da marca
15/03/21
a
Hábitos Franchising 31/12/24
“Boali” nos eventos
Ltda (Boali) (iii)
esportivos (Cash)
640
139
160
480
Prevent Senior
Serviços médicos para
29/03/21
a
Private Operadora de 31/12/24
atletas e nos eventos
Saúde Ltda (iii)
esportivos (VIK)
50.716
10.143
10.143
40.573
Ativação da marca
e
Lojas Riachuelo S.A. 01/03/21 a “Riachuelo”
Uniformes abertura
(iii)
31/12/24
Jogos Olímpicos –
(Cash/VIK)
4.450
1.163
1.631
(19)
2.800
XP Investimentos
Ativação
da
marca
“XP”
Corretora de câmbio, 21/05/21 a nos eventos esportivos
Título e Valores
31/12/24
– (Cash)
Mobiliários S.A. (iii)
25.000
4.231
6.250
18.750
Vestuários exclusivos
cerimônia de
Wollner Comércio de 10/12/19 a para
abertura Jogos
Conf. Ltda. (iii)
31/08/21
Olímpicos de 2020 –
(VIK)
100
24
100
Total Geral
183.542
40.601
38.531
(1.392) 133.398
(i) Contratos celebrados em moedas estrangeiras, convertidos para fins de divulgação à taxa de câmbio em 31/12/2021.
(ii) Saldo a receber referente a ativação da marca nos Jogos Escolares da Juventude de 2022. Devido aos reflexos da
COVID-19 e suas variantes nos anos de 2020 e 2021, não houve a realização dos Jogos, razão pela qual o diferimento
da receita no resultado da entidade será apropriado em 2022, quando da expectativa da realização dos referidos
Jogos. (iii) O saldo a receber do contrato é reconhecido integralmente no ativo circulante e não circulante quando
acima de 12 meses, em contrapartida a conta de receita diferida no passivo circulante e não circulante, sendo as
receitas reconhecidas linearmente no resultado do exercício de acordo com o prazo do respectivo contrato. 8 - Contas
a receber - Confederações: Com base no modelo de parcelamento adotado pelo extinto Ministério do Esporte por
meio da portaria Nº 196 de 26 de junho de 2018, as Confederações poderão solicitar parcelamentos de débitos
cujas parcelas mensais não sejam inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, iguais e sucessivas cujo valor
será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada atualizada pelo número de parcelas a fim de garantir
a parcela mínima, considerando um prazo máximo de parcelamento de 60 (sessenta) meses. Durante o período da
pandemia, por conta da COVID-19, o COB por meio de circulares, postergou o vencimento das parcelas referentes
ao programa de parcelamento de glosas junto a determinadas Confederações Olímpicas filiadas. Tais suspensões
compreenderam o período de abril de 2020 a dezembro de 2021, devendo as Confederações voltarem a fazer os
pagamentos regulares a partir do mês de janeiro de 2022. Cabe destacar que as parcelas não liquidadas no período de
suspensão, juntamente com outras parcelas vencidas, tiveram suas datas reajustadas com vencimentos sucessivos a
partir de janeiro de 2022. Alguns contratos celebrados no decorrer de 2021 não estiveram sujeitos a postergação de
prazos, portanto, os pagamentos das parcelas ocorreram regularmente. O saldo remanescente em 31 de dezembro de
2021, refere-se aos contratos de parcelamentos de dívidas celebrados entre o COB e as Confederações, cujo objeto
é o recebimento dos débitos (glosas) em razão de rejeição total ou parcial de contas. A atualização do saldo é feita
mensalmente utilizando as mesmas premissas de atualização de créditos do Governo Federal por meio da SELIC.
2021
2020
Confederação Brasileira de Taekwondo
2.737
2.662
Confederação Brasileira de Handebol
1.395
308
Confederação Brasileira de Voleibol
669
Confederação Brasileira de Canoagem
199
5
Confederação Brasileira de Remo
87
Total
5.087
2.975
Circulante
1.234
710
Não circulante
3.853
2.265
5.087
2.975
9 - Estoques: O saldo de estoque reflete basicamente, os uniformes a serem utilizados por atletas em competições
esportivas e recebidos através de contratos de patrocínios (VIK) firmados entre o COB e as empresas fornecedoras
de materiais esportivos.
2021
2020
Uniformes
2.469
1.693
Material Técnico Esportivo
102
102
Outros
6
Provisão para perda por obsolescência (a)
(500)
(509)
Total
2.077
1.286
(a) Refere-se basicamente à provisão por obsolescência de materiais esportivos remanescente da antiga fornecedora
recebidos por meio de contratos de patrocínios (VIK) que por motivos contratuais não estão sendo utilizados em competições esportivas, seu consumo ocorre em casos pontuais. Há outros itens obsoletos, de materiais técnicos esportivos
que houve a necessidade de se constituir provisão para perda no valor de R$ 102 que compõe o saldo total da rubrica.
10 - Prêmios de seguros a apropriar
2021
2020
Seguro de Responsabilidade Civil (a)
113
119
Seguro de Garantia Judicial (b)
369
739
Outros
56
43
Total
538
901
Circulante
538
563
Não circulante
338
538
901
(a) Refere-se ao Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O) e tem por objeto o pagamento ou
reembolso das quantias devidas ou pagas a terceiros pelo segurado, a título de reparação de danos, estipuladas por
Tribunal Cível ou acordo judicial ou extrajudicial aprovado previamente pela Seguradora. (b) O Seguro de Garantia
Judicial, garante o objeto da Ação Declaratória com pedido de tutela provisória promovida pela Receita Federal do
Brasil - RFB, relacionado ao auto de infração impetrado pelo referido órgão conforme divulgado na nota explicativa
nº 18. Em 2021 foi celebrado entre o COB e a Procuradoria Geral de Fazenda Nacional – PGFN um parcelamento
de débitos fiscais por meio de Transação Individual, com base na Lei Federal nº13.988/2020, entretanto, nos termos
da transação, por exigência legal, ficou consignada a manutenção de todas as garantias até a liquidação integral do
referido acordo. 11 - Propriedades para investimento: Movimentação 2020
2019
Adições
Baixas
Transferência
2020
Custo
Terrenos
4.688
(445)
4.243
7.716
(731)
6.985
Imóveis
Total
12.404
(1.176)
11.228
Taxas anuais
amortização (%)
2019
Adições
Baixas Transferência
2020
Depreciação
Imóveis
4%
(3.236)
(312)
307
(3.241)
Total
(3.236)
(312)
307
(3.241)
Saldo líquido
9.168
(312)
(869)
7.987
Movimentação 2021
2020
Adições
Baixas
Transferência
2021
Custo
Terrenos
4.243
(92)
4.151
Imóveis
6.985
(103)
6.882
Total
11.228
(195)
11.033
Taxas anuais
amortização (%)
2020
Adições
Baixas Transferência
2021
Depreciação
Imóveis
4%
(3.241)
(242)
60
(3.423)
Total
(3.241)
(242)
60
(3.423)
Saldo líquido
7.987
(242)
(135)
7.610
Durante os exercícios de 2020 e 2021, o COB celebrou com determinadas Confederações, contratos de comodato de
bens imóveis de sua propriedade. O objeto do contrato contemplou a cessão de uso de salas comerciais no Rio de
Janeiro sem a cobrança de aluguel. Haja vista o contrato celebrado, foi feita a transferência de saldo entre as rubricas, de “propriedades para investimento” para “imobilizado – comodato”, vide Nota Explicativa nº 12. A Administração
realizou uma análise sobre o valor justo das propriedades para investimento em 31 de dezembro de 2021, pelo índice
FIPEZAP para cidade do Rio de Janeiro, chegando no montante de R$ 22.582, portanto, não há indicativo de perda
no valor recuperável desses ativos. 12 - Imobilizado: Os detalhes do ativo imobilizado do COB estão demonstrados
nos quadros abaixo: Movimentação 2020
2019 Adições Baixas Transferência
2020
Custo
Máquinas e acessórios
2.437
618
3.055
Móveis e utensílios
2.812
104
2.916
Aparelhos de comunicação
307
10
317
Instalações
171
171
Veículos
642
642
Computadores e periféricos
6.150
368
6.518
Equipamentos esportivos
9.603
114
539 10.256
Bens em poder de terceiros - comodato
1.519
1.176
2.695
Benfeitorias em propriedades de terceiros
13
13
Bens de terceiros em nosso poder
8.116
8.116
Direito de uso – imóveis
7.346
2.739
- 10.085
Terrenos e Imóveis
3.676
3.676
Imobilizado em andamento
686
630
(539)
777
Bens em construção – Adequação Maria Lenk
1.200
627
1.827
Total
44.678
5.210
1.176 51.064
Taxas anuais depreciação (%)
2019 Adições Baixas Transferência
2020
Depreciação
Máquinas e acessórios
10%
(1.403)
(224)
- (1.627)
Móveis e utensílios
10%
(2.185)
(135)
- (2.320)
Aparelhos de comunicação
10%
(141)
(26)
(167)
Instalações
10%
(105)
(16)
(121)
Veículos
20%
(429)
(87)
(516)
Computadores e periféricos
20%
(5.197)
(478)
- (5.675)
Equipamentos esportivos
10%
(3.618) (1.002)
- (4.620)
Bens em poder de terceiros-comodato
10 a 20%
(1.142)
(65)
(307) (1.514)
Bens de terceiros em nosso poder
10 a 20%
(1.827)
(812)
- (2.639)
Direitos de Uso - Imóveis
conforme contrato
(3.499) (3.622)
- (7.121)
Benfeitorias em propriedades de
terceiros
conforme contrato
(1)
(1)
Imóveis
4%
(869)
(88)
(957)
Total
(20.415) (6.556)
(307) (27.278)
Saldo líquido
24.263 (1.346)
869 23.786

Financeiro 13

Monitor Mercantil l Terça-feira, 26 de abril de 2022

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
CNPJ 34.117.366/0001-67

TransfeMovimentação 2021
2020 Adições Baixas rência 2021
Custo
Máquinas e acessórios
3.055
182
47 3.284
Móveis e utensílios
2.916
53
(22)
14 2.961
Aparelhos de comunicação
317
3
320
Instalações
171
171
Veículos
642
642
Computadores e periféricos
6.518
396
(29) 6.885
Equipamentos esportivos (c)
10.256
1.412
400 12.068
Bens em poder de terceiros comodato
2.695
394 3.089
Benfeitorias em propriedades
de terceiros
13
5
18
Bens de terceiros em nosso
poder (a)
8.116
- 8.116
Direito de uso – imóveis (b)
10.085 12.074
- 22.159
Terrenos e Imóveis
3.676
- 3.676
Imobilizado em andamento
777
300
(631)
446
Bens em construção –
Adequação Maria Lenk (d)
1.827
2.226
- 4.053
Total
51.064 16.651
(22)
195 67.888
Taxas anuais
depreciação
Adi- Bai- Transfe(%)
2020 ções xas rência
2021
Depreciação
Máquinas e
acessórios
10%
(1.627) (243)
- (1.870)
Móveis e
utensílios
10%
(2.320) (119) 18
- (2.421)
Aparelhos de
comunicação
10%
(167)
(27)
(194)
Instalações
10%
(121)
(16)
(137)
Veículos
20%
(516)
(87)
(603)
Computadores e
periféricos
20%
(5.675) (332)
- (6.007)
Equipamentos
esportivos
10%
(4.620) (1.051)
1 (5.670)
Bens em poder
de terceiroscomodato
10 a 20%
(1.514)
(96)
(61) (1.671)
Bens de terceiros
em nosso poder
10 a 20%
(2.639) (812)
- (3.451)
Direitos de Uso conforme
Imóveis
contrato
(7.121) (3.910)
- (11.031)
Benfeitorias em
propriedades de
conforme
terceiros
contrato
(1)
(6)
(7)
Imóveis
4%
(957)
(67)
- (1.024)
Total
(27.278) (6.766) 18
(60) (34.086)
Saldo líquido
23.786 9.885 (4)
135 33.802
Abaixo, destacamos as principais movimentações realizadas durante o exercício de 2021: (a) O saldo contábil desta rubrica refere-se aos equipamentos
alocados no laboratório Olímpico do COB localizado no parque aquático Maria Lenk, para serem utilizados na realização de exames laboratoriais para
atletas. Tais equipamentos foram encaminhados por meio de uma parceria
entre o COB e a Fundação COOPETEC, utilizando recursos financeiros do
FINEP. (b) As adições no valor de R$ 12.074 referem-se ao reconhecimento
do direito de uso dos imóveis objeto de contratos de arrendamento, os quais
compreendem além do montante principal, a atualização anual, conforme
nota explicativa nº 17. (c) As adições no valor de R$ 1.412 referem-se aos
equipamentos esportivos adquiridos e disponibilizados aos atletas para utilização em treinos e competições esportivas. (d) As adições no valor de R$
2.227 referem-se aos gastos incorridos no decorrer do ano de 2021 com a
elaboração do projeto de adequação do Complexo Olímpico do Parque Aquático Maria Lenk, visando adaptar a estrutura para ser utilizada por diversas
Confederações Olímpicas. 13 - Intangível: Os detalhes do ativo intangível do
COB estão demonstrados nos quadros abaixo: Movimentação 2020
2019 Adições Baixas Transferência 2020
Custo
Software e sistemas
11.296
328
- 11.624
Total
11.296
328
- 11.624
Taxas anuais amortiTransfezação (%)
2019 Adições Baixas
rência
2020
Depreciação
Software e
sistemas
20%
(10.964)
(336)
- (11.300)
Total
(10.964)
(336)
- (11.300)
Saldo líquido
332
(8)
324
TransfeMovimentação 2021
2020 Adições Baixas
rência
2021
Custo
Software e sistemas
11.624
- 11.624
Total
11.624
- 11.624
Taxas anuais amortiTranszação (%)
2020 Adições Baixas ferência
2021
Depreciação
Software e
sistemas
20%
(11.300)
(115)
- (11.415)
Total
(11.300)
(115)
- (11.415)
Saldo líquido
324
(115)
209
14 - Obrigações de repasse – recursos de loterias: Referem-se a recursos
oriundos do produto da arrecadação das loterias para aplicação exclusiva e integral em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do
desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas, bem como sua participação em eventos desportivos
nacionais e internacionais, os quais são gerenciados pelo COB e Confederações Olímpicas filiadas. As destinações dos recursos encontram-se discriminadas abaixo, contemplando também, as receitas financeiras auferidas no ano:
2021
2020
COB – (Uso COB e Confederações filiadas)
255.456
279.640
Escolar
5.296
6.970
Universitário
2.716
2.944
Total
263.468
289.554
A movimentação dos recursos recebidos oriundos do produto da arrecadação
das loterias no exercício está assim demonstrada:
COB/
UniverConfederações Escolar sitário
Total
Saldos em 31 de dezembro
de 2020
279.640 6.970 2.944 289.554
Arrecadação – entrada de
recursos de loterias (a)
315.228
- 315.228
Receitas Financeiras (b)
12.382
167
143 12.692
(Reversões) provisões ajuste (c)
1.352 1.278
350
2.980
(Reversões) provisões devoluções
1.195
1.195
(Reversões) provisões atualizações monetárias de
parcelamentos mantidos com
as Confederações
490
490
Baixas de Prestações de
Contas (d)
(97.625) (1.267) (721) (99.613)
Receitas (reversões uso
COB) (e)
(257.206) (1.851)
(1) (259.058)
Saldos em 31 de dezembro
de 2021
255.456 5.297 2.715 263.468
(a) Durante o ano de 2021 o COB recebeu a título de repasse da CEF o
montante de R$ 315.228 (R$ 290.162 em 31 de dezembro de 2020) por
meio de recursos oriundos do produto de arrecadação das loterias. Esses
recursos são destinados a fomentar o esporte de alto rendimento em suas
mais diversas modalidades. As destinações são estabelecidas pelo COB em
sua previsão orçamentária anual por meio de critérios técnicos e qualitativos
que balizam as aplicações destes recursos mediante à repasses mensais às
Confederações Olímpicas filiadas. Cabe destacar, que parte deste recurso
é gerido diretamente pelo COB em projetos esportivos, parte dos recursos
são utilizados, também, na manutenção da base administrativa. (b) Estão
demonstrados, basicamente, os valores correspondentes aos rendimentos
financeiros de recursos provenientes do produto de arrecadação das loterias,
conforme instruído pela Instrução Normativa nº1 de 1997 da Secretaria do
Tesouro Nacional – STN. Não contemplam os rendimentos financeiros pertinentes aos recursos considerados “próprios”, não originários de repasses
da CEF, mas tão somente, aquelas originárias das atividades institucionais
privadas do COB. (c) Correspondem ao saldo líquido das provisões das prestações de contas recebidas até o ano de 2021 e em análise pelo COB, conforme divulgado na nota explicativa nº 6. (d) Representam as prestações de
contas analisadas e finalizadas pelo COB das Confederações Olímpicas filiadas, durante o ano de 2021 no montante de R$ 99.613 (R$ 57.452 em 31 de
dezembro de 2020), reduzindo o saldo de “Adiantamentos às Confederações”
conforme divulgado na nota explicativa n°6. Conforme explicitado na nota
explicativa nº 6, as medidas para conter o avanço da COVID-19, impactaram
sensivelmente de forma negativa nos saldos referentes as baixas das prestações de contas entregues ao COB pelas Confederações Olímpicas filiadas
durante o ano de 2021, e diferentemente do ocorrido em 2020. (e) Correspondem aos dispêndios realizados diretamente pelo COB, sendo utilizados
para manutenção da Entidade e, também, para custear projetos esportivos
vinculados ao alto rendimento. Cabe destacar que os recursos utilizados para
a manutenção da Entidade (COB) estão alinhados com a portaria nº 341 de
15 de dezembro de 2017, emitido à época pelo Ministério do Esporte. Quando
do repasse financeiro pela CEF, os valores são registrados em conta contábil
de “bancos conta movimento” em contrapartida de “obrigações de repasses”.
A baixa ou a reclassificação ocorre quando do efetivo pagamento a terceiros,
tendo como lançamento credor de reversão a conta de receita (resultado),
como se pode verificar na nota explicativa n° 24.
15 - Contas a pagar a terceiros: O saldo de contas a pagar a terceiros é
composto como segue:
2021
2020
Terceiros Nacionais (a)
2.780
2.909
Terceiros Internacionais (b)
2.457
Total
5.237
2.909
(a) Em 31 de dezembro de 2021 o saldo desta rubrica refere-se, basicamente,

a tais provisões: (i) benefícios aos colaboradores do COB; (ii) despachantes
aduaneiros; (iii) aquisição de equipamentos esportivos; e (iv) arrendamento
de imóveis. (b) Em 31 de dezembro de 2021 o saldo desta rubrica refere-se,
basicamente, a provisão do contrato de patrocínio para o ciclo olímpico 20212024 celebrado entre o COB e o parceiro de materiais esportivos (uniformes)
PEAK, exclusivamente referente a remessa de tais materiais para os Jogos
Pan-Americanos Juniores - Cáli-Valle 2021, os quais ainda estão pendentes
de formalizações contratuais. 16 - Receitas diferidas
2021
2020
Patrocínios (a)
126.673
2.068
Solidariedade Olímpica (b)
4.443
6.197
Outros
1
Total
131.117
8.265
Circulante
47.002
8.265
Não circulante
84.115
131.117
8.265
(a) Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta refere-se aos valores dos
contratos de patrocínio do ciclo olímpico 2021-2024 a serem apropriados ao
resultado (receita) linearmente. (b) A SOI é uma organização do Comitê Olímpico Internacional e seu objetivo é administrar os recursos financeiros destinados aos Comitês Olímpicos de diversos países por meio de programas de
apoio, visando o desenvolvimento do esporte. O saldo no ano refere-se ao
suporte financeiro recebido pelo COB para fazer frente a diversos programas vinculados ao esporte brasileiro realizados em parceria com às Confederações filiadas, além de prestação de contas ainda não analisadas pelo
COB. Tais programas estão vinculados a: preparação de atletas, capacitação
de treinadores, treinamento de gestores esportivos e promoção de valores
olímpicos. Em decorrência da pandemia por conta da COVID-19, houve a
necessidade de cancelamentos e remanejamentos de competições esportivas durante os anos de 2020 e 2021. Os recursos auferidos e não utilizados
serão consumidos em sua maior parte no decorrer de 2022 nas competições
esportivas. 17 - Arrendamento a pagar: Referem-se aos diretos de uso dos
arrendamentos da Entidade que estão aderentes aos contratos de arrendamentos/locações em curso, os quais estão regulamentados pelo CPC 06(R2)
/IFRS16 e demonstrados a seguir:
2021
2020
Imóveis
11.135
2.972
Total
11.135
2.972
Circulante
4.388
2.972
Não circulante
6.747
11.135
2.972
18 - Parcelamento Lei Federal nº 13.988/2020: O COB celebrou em maio de
2021 junto com a PGFN o Termo de Transação Individual, com fulcro na Lei
Federal n° 13.988/2020, cuja transação contemplou um parcelamento de débitos fiscais no valor total com desconto de aproximadamente R$ 72 milhões
de reais. O montante transacionado original, ou seja, sem o desconto efetivo, foi de aproximadamente R$ 241 milhões. O objetivo da transação foi de
equacionar débitos fiscais inscritos em Dívida Ativa da União, pertencentes à
antiga Confederação Brasileira de Vela e Motor – CBVM, e outros débitos próprios que estavam judicializados. Tal operação de parcelamento foi efetivada
em 145 parcelas mensais, cujo primeiro pagamento foi feito durante o mês de
maio de 2021 no valor de aproximadamente R$ 499 mil. O parcelamento de
débitos fiscais da CBVM foi necessário devido aos desdobramentos judiciais
após a inclusão do COB no polo passivo pela justiça federal, como devedor
solidário. Em decorrência deste fato, o COB ficou impedido de manter a sua
regularidade fiscal federal e, consequentemente, emitir sua Certidão Negativa
de Débitos – CND desde janeiro de 2019. Após a celebração deste acordo e
posterior pagamento da 1° parcela o COB emitiu no mês de maio/2021 sua
CND Federal. Abaixo, o demonstrativo do saldo em aberto do parcelamento,
data base em 31.12.2021:
Saldos em maio de 2021
Saldo a
Valor
Valor
pagar Atualiza- Amor- Saldo a
consoli- desconto parcela- ções em tização
pagar
dado efetivo mento
2021 em 2021 em 2021
Adm. / Fiscais
(COB)
31.328 (21.930)
9.398
349
(529)
9.218
Adm. / Fiscais
(CBVM)
209.657 (146.760) 62.897
2.334 (3.543) 61.688
240.985 (168.690) 72.295
2.683 (4.072) 70.906
2021
2020
Circulante
6.211
Não circulante
64.695
70.906
19 - Provisão para contingências
2021
2020
Contingências trabalhistas (a)
403
321
Contingências administrativas/fiscais (b)
617
597
Contingências cíveis
44
2
Total
1.064
920
(a) A Entidade vem se defendendo na esfera judicial em diversos processos
trabalhistas. A maioria das ações referem-se às indenizações a ex-funcionários cujo objeto corresponde a suposto vínculo empregatício, comissões,
horas extras, integrações, 13º salários, férias vencidas, FGTS, aviso prévio
e INSS. Durante o exercício de 2021, não houve movimentações relevantes,
portanto, a variação apresentada refere-se à atualização do saldo provisionado, cujo prognósticos de perdas desses litígios judiciais foram classificados
como “provável” pelos assessores jurídicos. As atualizações sobre o saldo
provisionado foram registradas em contrapartida ao resultado. (b) Refere-se,
basicamente, ao processo de convênio que apresentou uma atualização no
saldo provisionado do valor da causa no exercício de 2021. Movimentação
das provisões para riscos trabalhistas, administrativas/fiscais e cíveis:
2021
2020
Saldo em 1º janeiro
920
719
Constituições/atualizações
219
414
Reversões
(75)
(213)
Saldo em 31 de dezembro
1.064
920
Composição dos depósitos/bloqueios judiciais
2021
2020
Cíveis (i)
27.566
24.700
Administrativos/fiscais (ii)
5.143
4.457
Trabalhistas (iii)
933
869
Total
33.642
30.026
(i) O saldo em 31 de dezembro de 2021 compõe-se de diversos bloqueios judiciais de natureza cível em conta bancária do COB que totalizam R$ 27.565.
Tais bloqueios correspondem a uma única execução fiscal ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a subsidiária CO-RIO. A variação apresentada refere-se integralmente as atualizações monetárias (receita). O objeto
do processo acima refere-se à uma suposta dispensa irregular de processo
licitatório efetuado pelo CO-RIO, para a contratação de empresa para realização das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Pan-Americanos.
Os assessores jurídicos classificaram esse processo como risco de perda
“possível”. (ii) A composição dos depósitos judiciais de natureza administrativa/fiscal totalizava R$ 5.143 em 31 de dezembro de 2021. Corresponde a
execução fiscal ajuizada pela União Federal contra o COB, com o objetivo
de exigir da antiga Federação Brasileira de Vela e Motor os pagamentos dos
débitos de tributos, o qual o COB foi arrolado como devedor solidário. Em
decorrência da celebração do parcelamento de débitos fiscais por meio de
Transação Individual com base na Lei Federal nº 13.988/2020 entre o COB
e a PGFN, tais depósitos judiciais mantem-se ajuizado, por exigência legal,
pois ficou consignada a manutenção de todas as garantias até a liquidação
integral do referido parcelamento. (iii) Em 31 de dezembro de 2021, a composição dos depósitos judiciais de natureza trabalhista totalizava R$ 933. A
Entidade vem se defendendo na esfera judicial em diversos processos trabalhistas. A maioria das ações de ex-funcionários tem como objeto indenizações sobre vínculo empregatício, comissões, horas extras, integrações, 13º
salários, férias vencidas, FGTS, aviso prévio e INSS. A Entidade não possui
ativos contingentes contabilizados. Processos classificados como perda
“possível”: A Entidade vem se defendendo judicialmente de ações de naturezas trabalhista, administrativa/fiscal e cível, cujo risco de perda foi classificado como “possível”, com base na avaliação de seus assessores jurídicos.
Tais ações referem-se a processos relacionados ao COB e outros aos quais
foi incluído como devedor solidário.
2021
2020
Contingências administrativas/fiscais (I)
13.960
251.985
Contingências trabalhistas
5.354
5.540
Contingências cíveis
1.138
1.010
Total
20.452
258.535
(I) A redução apresentada acima, refere-se ao parcelamento comentado nesta nota item “ii”. Principais processos classificados como “perda possível”:
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
Valor
Item
Atualizado
Descrição
Adm./
8.389 Autos de infração relativos ao Imposto de Renda da
Fiscal
Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido - CSLL, Programa de Integração
Social - PIS e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS. Nesse processo
a Receita Federal do Brasil entende que o COB
perdeu a isenção fiscal destes tributos no ano de
2010 por realizar transações não previstas em seus
objetivos sociais gerando impactos fiscais;
Adm./
5.053 Autos de infração relativos ao Imposto sobre
Fiscal
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS em
decorrência da inconstitucionalidade de benefício
fiscal, uma vez que o COB realizou supostas
operações de importação sem o pagamento do
ICMS;
Trabalhista
5.354 Ações trabalhistas, principalmente de processos de
ex-funcionários do Comitê Organizador dos Jogos
Olímpicos Rio 2016, onde o COB foi incluído no
polo passivo e;
Outros
1.656 Outros processos administrativos e judiciais de
menor valor.
Total
20.452
Na subsidiária CO-RIO existem processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco de perda possível ou obrigações presentes cujos
montantes não podem ser mensurados com suficiente segurança, no montante aproximado de R$ 188.240 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 171.327, em
31 de dezembro de 2020), para os quais nenhuma provisão foi constituída,
tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua

contabilização. Os principais processos judiciais cujos prognósticos são classificados como possível de perda pelos assessores jurídicos, são como segue:
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
Valor
Item Atualizado
Descrição
Tomada
de
contas
especial
- Suposto ato de
Convênio
25.739 improbidade administrativa na contratação do aluguel
171/04
da Vila do Pan;
Tomada de contas especial – Cujo objeto refere-se
aquisição de passagens aéreas para delegações
41.054 à
estrangeiras, processo reaberto pelo Ministério do
Esporte;
Suposto ato de improbidade administrativa,
cujo objeto refere-se a suposta existência de
Ação
38.882 irregularidades no repasse de verbas federais junto
Cível
a Construtora responsável pela construção da Vila
Pan-americana;
Suposta dispensa irregular de processo licitatório
Ação
realizado pelo CO-RIO, para contratação de empresa
82.565
Cível
para realização das cerimônias de abertura e
encerramento dos Jogos Pan-Americanos e;
Total
188.240
Os itens pertinentes ao COB já se encontram classificados dentro dos processos possíveis da Entidade, os demais itens são classificados e controlados
pelo CO-RIO. 20 - Provisão para passivo a descoberto
2021
2020
Empresas investidas
Comitê Organizador dos Jogos Pan
Americanos Rio 2007 (CO-RIO)
1.554
1.488
Total
1.554
1.488
O CO-RIO foi constituído em 2002 para promover e organizar os XV Jogos
Pan-Americanos e Parapan-Americanos Rio 2007. O COB detém 72% do
Fundo Social da Entidade, sendo os restantes 28%, pertencentes às Confederações, Federações e Associações desportivas brasileiras. Durante o exercício de 2021, o referido passivo a descoberto foi ajustado para o montante
de R$ 1.554 (R$ 1.488 em 31 de dezembro de 2020), devido aos registros
de atualização de contingências e outras despesas administrativas que totalizaram R$ 66. Por esta razão reconhecemos os efeitos do Passivo a Descoberto do CO-RIO no Passivo Não Circulante do COB. Conforme prevê o
estatuto do CO-RIO, o saldo remanescente do seu patrimônio líquido deverá
ser destinado ao seu principal quotista, o COB, que tem honrado atualmente
compromissos assumidos pelo CO-RIO. 21 - Tributos a pagar
2021
2020
IRRF- Remessa Exterior (a)
2.359
2.271
Encargos RPA (b)
557
557
Total
2.916
2.828
(a) Durante 2017 o COB obteve Medida Liminar favorável permitindo suspender os pagamentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre
as remessas feitas ao exterior que estivessem diretamente vinculadas aos
gastos com treinamentos e competições esportivas. Conservadoramente, o
COB mantém a provisão dos valores não recolhidos, porém atualizados por
juros Selic, até que o mérito seja julgado. Em 23 de novembro de 2018 foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 9.580/18 – “novo regulamento
do imposto de renda” -, o qual revogou o Decreto n° 3000/99 e sua totalidade.
Neste novo dispositivo legal, o legislador excluiu as bases legais que suportavam a Medida Liminar a qual permitia ao COB a suspensão do recolhimento
do IRRF nas remessas para o exterior cujo objeto tivessem vínculo direto com
treinamentos e competições esportivas. Desta forma, a partir da publicação
do Decreto nº 9.580/18, a Medida Liminar perdeu o suporte, e estão sendo
efetuado os recolhimentos do IRRF correspondentes às remessas para o exterior independentemente da natureza. Os valores provisionados e não recolhidos até 22 de novembro de 2018, continuarão provisionados aguardando
uma decisão judicial. (b) Refere-se a provisão dos tributos a pagar sobre a
prestação de serviços de profissionais autônomos. Durante o exercício de
2021 a Entidade não identificou a necessidade de atualizar esta provisão.
22 - Saldos e transações com partes relacionadas: a) Transações com
partes relacionadas: As transações com partes relacionadas referem-se aos
adiantamentos às Confederações filiadas e a contas a receber do Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e a pagar para a subsidiária CO-RIO, devidamente divulgadas nas Notas Explicativas nºs 6, 7 e 20. b) Remuneração do pessoal chave da administração: A Entidade passou a remunerar seus dirigentes estatutários respeitando os limites estabelecidos em lei,
com base no § 4º, artigo 12, da Lei 9.532/1997, com alterações efetuadas por
meio da Lei 12.686/2013. Sendo essas remunerações, também praticadas
aos diretores não estatutários. Tais remunerações totalizaram o montante de
R$ 6.189 em 2021 (R$ 4.736 em 2020). Esses pagamentos incluem rescisões
trabalhistas, encargos, diárias e gastos com assistência médica e auxílio ali
mentação. 23 - Cobertura de seguros (informação não auditada): A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para todos os seus
ativos físicos e para responsabilidade civil por montantes considerados pela
Administração do COB suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 24 - Receitas (reversões uso COB):
Correspondem a utilização (reversões) dos recursos oriundos do produto de
arrecadação das loterias, os quais são consumidos diretamente pelo COB, e
aplicados nas atividades meio e fim, como demonstrado abaixo:
Receitas
2021
2020
Recursos para aplicação despesas do Uso COB – Fim (a) 96.402 15.949
Recursos para aplicação despesas do Uso COB - Meio
41.161 36.814
Recursos para aplicação despesas dos Programas
Esportivos – Fim (b)
119.100 67.737
Recursos para aplicação despesas dos Programas
Esportivos -Meio
543
209
Recursos para aplicação despesas Escolar - Fim
1.851 1.540
Recursos para aplicação despesas Universitário – Fim
1
2
Total receitas aplicação – recursos de loterias
259.058 122.251
(a) A variação demonstrada nesta rubrica, refere-se, basicamente, ao registro
contábil oriundo do reconhecimento (reversão) do parcelamento de débitos fiscais, vide nota explicativa nº 19; e (b) A variação apresentada nesta rubrica,
refere-se, basicamente, ao reconhecimento das reversões mensais dos gastos
incorridos com atletas e staffs na preparação (seletivas) e participação nos Jogos Olímpicos de Tokyo 2020, realizado em 2021, por conta da pandemia da
COVID-19. 25 - Lei de incentivo ao esporte: A Lei Federal de Incentivo ao
Esporte (Lei nº11.438/2006) é a base legal que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo. O grande destaque
desta Lei é a política de incentivos fiscais que permite que empresas e pessoas
físicas invistam parte do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados pela Secretaria Especial do Esporte. Em 31 de dezembro
de 2021 e 2020, a Entidade não auferiu receitas provenientes desse programa
incentivado. 26 - Patrocínios: A receita de patrocínios é composta como segue:
2021 2020
Comitê olímpico internacional – COI (a)
17.115 21.295
Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda (a)
10.143
XP investimentos Corretora de câmbio, título e valores
mobiliários S.A (a)
4.231
Tim S.A (a)
3.480
Peak (a)
2.687 3.750
Lojas Riachuelo S.A (a)
1.163
Alpargatas S.A (a)
1.089
441
Patrocínio Rio 2016 (b)
894
663
Coteminas S.A (a)
375
16
Transformando Hábitos Franchising Ltda (Boali) (a)
139
Meiji CO. (a)
76
307
Ajinomoto do brasil indústria e comércio de alimentos (a)
33
403
Maxi recovery do brasil (a)
24
306
Wöllner comércio de conf. (a)
24
74
BRW (a)
22
55
Estácio de Sá (a)
- 4.891
Travel ace (a)
- 2.946
Total
41.495 35.147
(a) Referem-se as apropriações vinculadas aos patrocínios firmados pelo COB
para o ciclo olímpico 2017-2020 para os Jogos Olímpicos de Tokyo/2020, realizado em 2021 por conta da pandemia da COVID-19 e para o ciclo olímpico
2021-2024, estes sendo por meio de repasses financeiros (Cash) e/ou através de
repasses de bens ou prestação de serviços (Value in Kind – VIK), sendo consideradas as variações cambiais pertinentes a essa operação, vide nota explicativa nº
7; e (b) Refere-se à atualização monetária anual do contas a receber do patrocínio
junto ao Rio 2016 conforme previsão contratual, vide nota explicativa nº 7;
27 - Doações:
2020
2020
Solidariedade Olímpica – SOI
2.599
1.998
Total
2.599
1.998
Os saldos referem-se ao suporte financeiro do COI aos diversos programas
da SOI realizados em 2021 e 2020, tais como: preparação de atletas, capacitação de treinadores, treinamento de gestores esportivos e promoção de
valores olímpicos, vide nota explicativa nº 16. 28 - Outras receitas
2021
2020
Outras receitas
6.122
77
Total
6.122
77
Refere-se, basicamente, ao reembolso da SOI pela participação dos atletas nos
Jogos Olímpicos de Tokyo 2020, realizado em 2021 por conta da pandemia da
COVID-19, os quais foram formados nos programas de apoio ofertados por essa
organização, cujo objetivo é o desenvolvimento do esporte olímpico em geral.
29 - Despesas administrativas
2021
2020
Serviços de terceiros e consultoria (a)
(17.370)
(2.421)
Doações (b)
(8.452)
(8.017)
Uniformes (c)
(5.390)
(249)
Premiação (d)
(3.846)
(Provisão) / reversão para perdas (e)
(3.098)
(4.970)
Auxílio de manutenção de atletas (f)
(1.609)
(651)
Manutenção e conservação predial (g)
(1.068)
Aluguéis (h)
(1.064)
(1.021)
Viagens
(790)
(62)
Materiais
(696)
(245)
Seguros
(369)
(510)
Impostos e taxas
(319)
(373)
(Provisão) / reversão para contingências
(166)
(201)
Informática e telefonia
(129)
(6)
Alimentação
(48)
(59)
Cursos e treinamento
(3.550)
Outros
(531)
(276)
Total
(44.945)
(22.611)
Convênio
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COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
CNPJ 34.117.366/0001-67

As principais variações no período foram como segue: (a) Referem-se aos
serviços prestados para as áreas administrativas, esportivas, jurídicas e outros, durante o ano de 2021. Vale destacar que a variação nesta rubrica, correspondeu, basicamente, a provisão de despesas estimadas para 2021 de
serviços médicos vinculados ao contrato de patrocínio para o ciclo olímpico
2021-2024 com a empresa Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda
(VIK), vide nota explicativa nº 7; (b) Refere-se, basicamente, aos Programas
de Aporte Financeiro elaborado pelo COB em 2021, e devidamente aprovados pelos órgãos estatutários, concedidos às Confederações Olímpicas filiadas utilizando recursos próprios, em decorrência da pandemia por conta da
COVID-19, que impactou sensivelmente o segmento esportivo em 2021, vide
nota explicativa nº 1.1; (c) Refere-se à utilização de uniformes em treinamentos e competições esportivas, principalmente nos Jogos Olímpicos de Tokyo
2020 realizado em 2021 por conta da pandemia. Tais itens foram recebidos
pelo COB por força do contrato de patrocínio celebrado com a Peak (VIK),
vide nota explicativa nº 7; (d) Referem-se as premiações pagas aos atletas
olímpicos, em detrimento dos resultados esportivos alcançados nos Jogos
Olímpicos de Tokyo 2020, realizado em 2021, por conta da pandemia da COVID-19; (e) Refere-se, basicamente, a provisão de baixa de material esportivo
não utilizado durante o ciclo olímpico 2017-2020. Tais matérias estão suportados por contrato de patrocínio (VIK) mantido com a PEAK, conforme destacado na nota explicativa nº 7; (f) Refere-se aos dispêndios incorridos com
suportes financeiros aos atletas, para fazer frente a preparação esportiva. A
variação verificada nos saldos decorre do incremento de recursos disponibilizados pelo COB para os atletas em tempos de competições olímpicas; (g)
Referem-se aos serviços prestados de manutenção predial nas instalações
utilizadas pelo COB, cujos pagamentos foram realizados com recursos próprios devido ao fato de o contrato mantido com a empresa prestadores dos
serviços tenha finalizado sem que o processo licitatório tenha sido concluído;
e (h) Refere-se aos gastos incorridos com as locações de bens imóveis, veículos, computadores e periféricos e outros equipamentos utilizados pelo COB
em suas atividades institucionais. 30 - Despesas com pessoal: As despesas
com pessoal referem-se aos dispêndios utilizando recursos próprios a fim de
determinados pagamentos tais como: salários, rescisões tra22complementar
Financeiro
balhistas,
encargos sociais e outros benefícios. Tais pagamentos ocorrem
em determinadas situações quando o valor pago é superior aos limites legais
para fins de utilização de recursos oriundos do produto de arrecadação das
loterias. 31 - Receitas e despesas financeiras: As receitas e despesas financeiras incorridas em 2021 estão demonstradas da seguinte forma:
Receitas
2021 2020
Receitas financeiras sobre aplicações financeiras (a)
1.346 603
Variação cambial ativa (b)
4.928
Atualização monetária sobre os depósitos/bloqueios judiciais
702
Total
6.976 603
(a) Refere-se as receitas financeiras sobre as aplicações financeiras oriundas
exclusivamente dos recursos próprios do COB; e (b) Refere-se a movimenta-

ção contábil da variação cambial ativa apurada mensalmente por meio da atualização do saldo a receber em moeda estrangeira dos contratos de patrocínios
do ciclo olímpico 2021-2024 (Cash e VIK), vide nota explicativa nº 7, item “iii”.
Despesas
2021
2020
Despesas financeiras (c)
(324)
(282)
Variação cambial passiva (d)
(4.241)
Outras despesas financeiras
(74)
(22)
Total
(4.639)
(304)
(c) Refere-se as despesas financeiras de recursos próprios do COB – tais
como: juros, IR, IOF, Cide e tarifas bancárias; e (d) Refere-se a movimentação contábil da variação cambial ativa apurada mensalmente por meio da
atualização do saldo a receber em moeda estrangeira dos contratos de patrocínios do ciclo olímpico 2021-2024 (Cash e VIK), vide nota explicativa nº
7, item “iii”. 32 - Compromissos: a) Prestação de contas ao Tribunal de
Contas da União - TCU: Para efeito do acompanhamento de que trata a Instrução Normativa nº 48 de 2004, do Tribunal de Contas da União, a Entidade
deve disponibilizar ao Tribunal de Contas da União, por meio da internet, em
módulos denominados “Extranet TCU” - ETCU, definidos conforme Decisão
Normativa TCU nº 69 de 2 de agosto de 2005, informações sobre a destinação dos recursos provenientes de concursos de prognósticos e de loterias
federais e similares. A partir de 2018 o ETCU foi liberado para acesso ao público por meio de solicitação via formulário no site do COB. b) Cessão de uso
do parque aquático Maria Lenk: Nos termos publicados no Diário Oficial do
Município do Rio de Janeiro, em 17 de março de 2008, foi celebrado entre o
Município do Rio de Janeiro e o COB, o Termo de Cessão de Uso do complexo esportivo lavrado sob o nº 08/2008-F/SPA - Parque Aquático Municipal
Maria Lenk - PAMML, objetivando a cessão de uso da mencionada instalação
esportiva situada na Avenida Abelardo Bueno, s/nº. Pelo referido instrumento
contratual, o COB se compromete a administrar o complexo esportivo, assumindo todas as responsabilidades legais, fiscais, encargos e outros, inclusive
a manutenção permanente e a segurança do local e seu mobiliário pelo prazo
de 20 anos. O COB pode utilizá-lo exclusivamente para promoção de suas atividades institucionais e eventos esportivos em geral, em especial às práticas
de esportes aquáticos, devendo para tanto, manter o imóvel em ótimas condições de uso. A devolução do bem se dar em perfeitas condições de uso, assumindo o COB todas as despesas direta e indiretamente decorrentes do uso
do imóvel e sua manutenção. c) Atendimento as portarias do Ministério do
Esporte - ME: Portaria nº 115/2018: Ressalta a importância da manutenção
do índice de liquidez corrente “maior ou igual um”, calculado pela divisão do
ativo circulante sobre o passivo circulante e do índice de Gastos Administrativos “inferior a um” composto pela divisão das despesas administrativas
(total despesas aplicação e despesas operacionais - DRE) e totais sobre a
receita total (total das receitas de aplicação e total receitas próprias – DRE) de
acordo com o capítulo II Art.4º. • A Portaria publicada em 04 de abril de 2018,
que entrou em vigência em 27 de junho de 2018, se aplica para verificação
do atendimento às exigências previstas nos Art. 18 e 18.a da Lei 9.615/98.

• Em 31 de dezembro de 2021, os índices mencionados acima da Entidade,
estão performando da seguinte forma: (i) Liquidez Corrente = 1,17 (em 2020
de 1,00) e; (ii) Índice de Gastos Administrativos = 0,98 (em 2020 de 0,91).
Portaria nº 341/2017: Estabelece um novo formato de apresentação da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE segregando as despesas entre
“Meio e Fim” e define um percentual máximo de 25% para as Despesas Administrativas do COB de acordo com Seção III Art. 5º. • A arrecadação com os
recursos oriundos do produto de arrecadação das loterias durante o exercício
de 2021, totalizou R$ 315.228 (em 2020 de R$ 290.162), e os gastos com
as despesas administrativas – “total despesas aplicação meio” no mesmo
período totalizaram o montante de R$ 41.704 (em 2020 de R$ 37.023), apresentando assim um percentual de 13,2% (em 2020 de 12,8%). Em ambos
os exercícios, o percentual apresentado é inferior ao máximo estabelecido
pela portaria. 33 - Instrumentos financeiros: a) Considerações gerais e
políticas: A Entidade contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender
as necessidades operacionais e financeiras, representados basicamente por
equivalentes de caixa, aplicações financeiras e recebíveis, categorizados
como mantidos para negociação, empréstimos e recebíveis. A Administração
entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivale aproximadamente a seu valor de mercado. b) Riscos de instrumentos financeiros:
O risco de crédito é o risco principal da Entidade (risco de a contraparte não
cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato, o
que levaria a prejuízo financeiro). Os instrumentos financeiros, que expõem a
Entidade ao risco de concentração de crédito, consistem em equivalentes de
caixa, títulos e valores mobiliários e contas a receber. Todas as operações da
Entidade são realizadas com bancos de reconhecida liquidez, o que minimiza
seus riscos. As contas a receber referem-se basicamente a valores a receber
do Comitê Organizador Rio 2016 relativo a royalties por cessão de marca, o
qual encontra-se integralmente provisionado como perda devido à incerteza
significativa na realização deste ativo e contas a receber de patrocinadores
para os ciclos olímpicos 2017 a 2020 e 2021-2024, vide nota explicativa nº 7.
Em 31
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de derivativos em aberto. A Entidade não opera com instrumentos financeiros
derivativos com propósitos de especulação, reafirmando assim o seu compromisso com a política conservadora de gestão de caixa, seja em relação ao
seu passivo financeiro, seja para com a sua posição de caixa e equivalentes
de caixa. 34 - Eventos subsequentes: Não é de conhecimento da Administração, até a data presente data, 25 de fevereiro de 2022, de eventos que
possam impactar as operações da entidade COB, com reflexos em suas Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021.
Paulo Wanderley Teixeira
Presidente
Rafael Olivetti Baptista
Contador CRC RJ – 109530/O-2
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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área.no valor aproximado de R$ 1.250 mil. Diante das denúncias, a entidade contratou empresa
especializada em investigações, e conforme exposto pela Administração, o
trabalho já foi concluído e não foram detectadas irregularidades e a empresa
havia apresentado sugestões de melhorias a fim de ajustar os controles internos para contratação de serviços futuros. Nós não tivemos acesso ao relatório final emitido. Uma investigação do Ministério Público Federal foi iniciada
em 2019, sem conclusões apresentadas até o momento. A Administração
de entidade não espera sanções ou consequências relevantes de qualquer
órgão regulador ou similar que traga prejuízos à continuidade operacional
dos seus negócios de corrente de tais investigações. Nossa opinião não está
ressalvada em virtude desse assunto.
Efeitos da “Operação Unfair Play” na entidade: Chamamos atenção para a
nota explicativa nº 2 às demonstrações financeiras, que descreve os reflexos
da “Operação Unfair Play”, uma operação da Polícia Federal em conjunto
com o Ministério Público Federal, com o objetivo de investigar uma suposta
compra de votos para eleger o Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos
Olímpicos de 2016. O então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro – COB
foi preso e posteriormente renunciou ao cargo, assumindo em seu lugar o
vice-presidente Sr. Paulo Wanderley Teixeira, que vem tomando providências em resposta à operação em curso, incluindo reformas no estatuto social,
reestruturação financeira e administrativa, contratação de uma auditoria in-
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Tomar as
contas dos administradores,
e votar as demonstrações
financeiras
relativas
ao exer- deficiências
ouordem
cessar
suas
operações,
ou nãoexaminar,
tenhadiscutir
nenhuma
alternativa
realista
para
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º
evitar
o
encerramento
das
operações.
Os
responsáveis
pela
governança
da
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a
Entidade
são
aqueles
coma partir
responsabilidade
pela
supervisão
do daprocesso
de
suspensas as
transferências
de ações
desta data até a realização
da Assembleia.
Nos termos
Instrução Normativa
os realização
requisitos
aplicáveis
determos
independência,
e comunicamos
todos
eventuais
da citada
Assembleia. Nos
da Instrução Normativa
DREI nº 79, de 14 de abril
de 2020,os
os Acionistas
que não
elaboração
das
demonstrações
financeiras.
DREI nº 79, de 14
de abril
de 2020, os Acionistas que
não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela pardesejarem comparecer pessoalmente
à assembleia,
dela participar
digitalmente,
por meio do aplicativo Teams,
através
relacionamentos
ou assuntos
quepoderão
poderiam
afetar,
consideravelmente,
nossa
Responsabilidades
auditor
peladoauditoria
das demonstrações finanticipar digitalmente, por meio dodo
aplicativo
Teams, através
link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1Oincluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999dbceiras:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons- independência,
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d,
devendo Rio
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d,
devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua
trações
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevancom até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março
te,apresentar
independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRC-RJ - 004.080/O-9
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as Cláudio Silva Foch - Sócio Responsável - CRC-RJ - 102.455/O-4 – Contador
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