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É preciso atrair investimentos
privados para tecnologia. Por Luiz
Antonio Barreto de Castro, página 2

Sem preço cair para consumidor,
medida terá pouco efeito.
Por Marcos de Oliveira, página 3

STF vem fazendo a sua parte. Resta
indagar se estamos fazendo a nossa.
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

Economia de Portugal
é a que mais cresce
na União Europeia
O Produto Interno Bruto (PIB)
da economia portuguesa cresceu
2,6% no primeiro trimestre de
2022 face ao quarto trimestre de
2021, e 11,9% comparado aos primeiros três meses de 2021, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do País (INE).
É o melhor desempenho entre
os 11 países da União Europeia
(UE) para os quais já há dados
disponíveis, de acordo com o Eurostat, o escritório de estatísticas
da UE. O PIB da Itália contraiu
0,2%; na França houve estagnação; e na Alemanha a alta foi de
apenas 0,2%.

Pequenas empresas
dos EUA repassam
altas ao consumidor
Até 68% das pequenas empresas nos Estados Unidos planejam
aumentar os preços médios de
venda nos próximos três meses
para repassar custos mais altos
aos consumidores, de acordo com
uma pesquisa feita pela Federação
Nacional de Negócios Independentes (NFIB).
Em particular, mostrou o levantamento realizado de 14 a 17
de abril com 540 respostas, 62%
relataram que a inflação está tendo um impacto substancial em
seus negócios, enquanto 31% relataram um impacto moderado.
A pesquisa indicou que 86%
das pequenas empresas estão aumentando o preço de seus bens
ou serviços, enquanto 21% delas
absorveram custos mais altos ao
reduzir a quantidade de materiais
ou bens usados para fazer os produtos finais.

IMPACTO DA
GUERRA NOS
INVESTIMENTOS
Pensar no longo prazo
e diversificar serve
para todos os momentos.
Por Ale
Boiani,
página 2

Imposto temporário proposto
pelo FMI arrecadaria R$ 70 bi
Aumento da CSLL e taxação das grandes fortunas

E

studo encomendado pela
Federação Nacional do
Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) recomenda
a ampliação de alíquotas da
CSLL e a criação de um novo
imposto como forma de reduzir as desigualdades e auxiliar
as contas do Tesouro. As duas ações iriam ao encontro de
medida sugerida pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI)
para diminuir a dívida pública
por meio de um imposto temporário para as empresas.
As duas cobranças extraordinárias somariam R$ 69 bilhões por
ano aos cofres públicos. A primeira medida sugerida no documento
“Tributar super-ricos para reconstruir o País” é a elevação das alíquotas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), para
40%, pelos próximos quatro anos
para instituições financeiras e atividades relacionadas. O aumento
da arrecadação anual estimado é

de aproximadamente R$ 29 bilhões.
De 2020 para 2021, o lucro somado dos quatro maiores bancos
brasileiros cresceu 32,5%. Já a renda dos trabalhadores caiu 11,4%
de entre novembro de 2020 e o
mesmo mês de 2021, justifica a
Fenafisco.
A segunda medida proposta é
a implantação do Imposto sobre

Grandes Fortunas (IGF), previsto na Constituição Federal, que
poderia gerar acréscimo de arrecadação anual de R$ 40 bilhões.
O tributo seria aplicado a quem
possui conjunto de bens e direitos
superior a R$ 10 milhões. Dados
da Receita Federal indicam que
apenas 0,028% da população possui patrimônio declarado superior
a esse montante.

Corte no IPI tira R$ 10 bi de estados e cidades
O corte linear de 35% promovido pelo Governo Federal no
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reduzirá a arrecadação de estados e municípios. Serão retirados R$ 5,3 bilhões (FPE)
de estados e R$ 5,1 bilhões (FPM)
dos municípios, segundo levantamento realizado pelo Comsefaz
(Comitê Nacional de Secretários
da Fazenda, Finanças, Receitas ou
Tributação dos Estados e Distrito
Federal).

“O montante que deixará de
ser arrecadado afetará diretamente a população mais pobre, que
depende de investimentos governamentais”, avalia a Federação
Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), que defende a
aprovação de uma reforma tributária que diminua a dependência
de estados e municípios da União,
além de implantar a progressividade no sistema tributário brasileiro.
Página 7

Debêntures atraem investidor, mas
exigem atenção pelo risco maior
Por Gilmara Santos,
especial para o Monitor

P

orto seguro para muitos
investidores, a renda fixa
passou a perder espaço
nas carteiras com a queda na taxa
básica de juros. Agora, com o aumento da Selic, a renda fixa volta
a ter destaque. De acordo com a
Anbima (Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), o volume
total de captações no primeiro trimestre do ano chegou a R$ 105,2
bilhões. O valor supera os R$
102,8 bilhões captados no mesmo
período de 2021.
O relatório mostra que o
destaque do primeiro trimestre é a renda fixa, com as operações nesse segmento sendo
responsáveis por R$ 89,1 bilhões (84,7%) do volume total
de captações. A entidade mostra que o resultado dos primeiros três meses do ano foi impulsionado pelas emissões de
debêntures, que estabeleceram
um recorde para esse período
ao movimentarem R$ 55,9 bilhões. O valor é quase o dobro

na comparação com o mesmo
período do ano anterior.
Especialistas alertam que é
importante que os investidores avaliem bem antes de optar
por debêntures. “Por envolver
empresas, há um risco e muitas
vezes investidor esquece disso e
fica preso à taxa e ao nome da
empresa”, afirma Gustavo Cruz,
economista e estrategista da RB
Investimentos.
Fernanda Melo, economista e
planejadora financeira CFP pela
Associação Brasileira de Planejamento Financeiro – Planejar,
também alerta para os cuidados
que os investidores de debêntures devem ter. “Os títulos que
não são de emissão bancária,
diferentes dos que são emitidos
por instituições financeiras, têm
um risco corporativo. Caso a
empresa que emitiu dívida não
tenha condição de pagar a rentabilidade pode haver um default.
Por isso, é importante analisar
o rating da companhia que está
investindo antes de comprar e o
risco agregado ali”, ensina Fernanda Melo ao lembrar que no
caso de produtos financeiros o

risco é a falência do banco emissor, mas o FGC (Fundo Garantidor de Crédito) cobre parte
dos valores.
Gustavo Cruz comenta ainda
que, historicamente, o comportamento da maioria dos investidores brasileiros é se identificar como conservadores, o que
prioriza a renda fixa. No entanto, nos últimos anos, por conta
da queda da Selic, os investimentos a renda fixa ficaram menos
atrativos. “Com isso, a renda variável chamou a atenção, com investidor tendo lucro expressivo
em pouco tempo, o que aumentou a curiosidade de experimentar mais produtos. Com a alta
nos juros e a gama de produtos,
a tendência é a migração de volta para a renda fixa novamente”,
complementa Cruz.
Para quem está pensando em
guardar recursos para longo prazo,
Filipe Ferreira, diretor da Comdinheiro, diz que a dica é investir em
títulos públicos federais através do
Tesouro Direto, pois além de serem os ativos com menos risco do
mercado, possuem prazos de vencimento mais longos. Página 8

Desemprego
não cede e
renda desaba
quase 9%
A taxa de desocupação foi estimada em 11,1% no trimestre
encerrado em março, ficando estável frente ao trimestre anterior,
segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua), divulgada pelo
IBGE. É o sétimo ano consecutivo em que a taxa fica em dois
dígitos. A taxa de desocupação é a
menor para um trimestre encerrado em março desde 2016, quando
também foi de 11,1%.
O rendimento médio real foi
estimado em R$ 2.548. Na comparação com o trimestre encerrado em março de 2021, houve
queda de 8,7%. É a 12ª retração
consecutiva, em grande medida
devido à forte aceleração da inflação. Em relação ao trimestre encerrado em dezembro, houve um
crescimento de 1,5%. A massa de
rendimento ficou estável frente
ao trimestre anterior e ao mesmo
período de 2021. Ela foi estimada
em R$ 237,7 bilhões.
Houve também estabilidade no
número de desempregados, que
totalizou 11,9 milhões de pessoas.
Porém a população ocupada, estimada em 95,3 milhões, caiu 0,5%
na comparação com o trimestre
encerrado em dezembro, o que
significa 472 mil pessoas a menos
no mercado de trabalho.
Para os analistas do Mitsubishi
UFJ Financial Group (MUFG), “a
recuperação do mercado de trabalho nos próximos meses tende
a ser mais frágil”. “Esperamos
taxa de desemprego de 11% até o
final deste ano e 11,2% na média
do ano”, projeta a instituição financeira. Página 3

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,9191
R$ 5,1340
R$ 5,2440
R$ 0,7524
R$ 298,00

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (março)
SP (março)
Selic
Hot Money

1,41% (abril)
2,94% (março)
1,11%
0,71%
11,75%
0,63% a.m.
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Aciênciabrasileiratemquemelhoraraqualidadedevidadasociedade
Por Luiz Antonio
Barreto de Castro

E

m 1962 eu me graduei em Agronomia na Universidade Rural do Rio de Janeiro.
Neste ano de 2022, completo 60 anos em que me
dediquei à ciência brasileira.
Aprendi nestes anos que a
ciência não é popular no
Brasil. Publiquei inúmeros
artigos sobre este tema no
Brasil e no exterior. Destaco minha contribuição sobre ciência no Brasil para
o blog da Nature (blogs.
nature.com/tradesecrets/
author/lbarreto) em que
contribui com cerca de 40
artigos nos últimos 30 anos.
Este não é um problema
restrito ao Brasil, mas no
Brasil ele é crítico, mais do
que nos Estados Unidos, onde vivi 10 anos. Se perguntarem a um cidadão comum
sobre Oswaldo Cruz ele dirá
que é um subúrbio da Central do Brasil. Se perguntarem sobre Johanna Doberei-

ner ou Carlos Chagas, ambos
agraciados pela Academia de
Ciências do Vaticano, nunca
ouviram falar.

É preciso inovar
e atrair
investimentos
privados para o
desenvolvimento
tecnológico
Recentemente publiquei
um artigo sobre a agropecuária brasileira que é um
grande sucesso. Dobrou a
produção de grãos no Brasil
a cada 20 anos desde 1960.
O sucesso, no entanto, tem
como foco a exportação
de commodities. A agropecuária não contribui satisfatoriamente para suprir
a sociedade brasileira com
alimentos. A consequência
é dramática. Falta alimento
para a população, e esse fato e visível diariamente no
cotidiano da mídia.
Seria diferente se a ciência, pela via do desenvolvimento
tecnológico,

contribuísse para tornar
o alimento mais barato e
acessível para a população.
O que se vê é o contrário. O
alimento a cada dia se soma
aos elementos que conduziram o Pais a uma inflação
de 11% ao ano em dados
recentes.
É possível mudar, mas
para isso a ciência pela via
do desenvolvimento tecnológico tem que inovar produzindo alimentos que utilizem menos agrotóxicos,
utilizando controle biológico de pragas e fertilizantes
pela fixação de nitrogênio
em gramíneas, para citar
apenas dois exemplos.
Na verdade a chamada
revolução genica está longe
de atingir suas metas potenciais. Ainda não temos
plantas que produzam em
condições adversas de solo
e clima, e o desafio será ainda maior quando tivermos
que enfrentar os efeitos das
mudanças climáticas.
Ainda assim escrevi há
muitos anos que o Brasil

vai alimentar o mundo. É o
único País que pode fazê-lo.
Na verdade, o artigo que escrevi se apoia em um depoimento do Norman Borlaug,
já falecido, quando de uma
visita ao Brasil no início do
século. Temos uma extensa
disponibilidade de terras
agricultáveis, água em abundância e tecnologia tropical
que deriva do trabalho da
Embrapa neste último meio
século que foi comemorado
no dia 27 de abril.
Para que essa meta seja
cumprida é preciso inovar
e dessa forma atrair investimentos privados para o desenvolvimento tecnológico,
como fazem os países desenvolvidos e não fazemos
adequadamente. A proposta é ter como foco o Centro
Oeste + MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e
Bahia). O caminho a seguir
é o da Bioeconoima: Biotecnologia com sustentabilidades estimulando os que
se graduam em ciências biológicas a empreender crian-

do com inovação pequenas
empresas de base tecnológica que agora se chamam
startups.
Este não é único caminho. O Brasil não inova na
área farmacêutica. A indústria farmacêutica de capital
nacional importa princípios
ativos, envasa e vende. Faz
isso mesmo para suas vacinas contra a gripe e contra
a Covid. Nunca produziu
uma molécula a partir da
biodiversidade brasileira,
que é a maior do planeta
(exceto o Acheflan, da Mata
Atlântica).
A “Big Pharma” está no
Brasil com seus escritórios
em São Paulo e também
não produz uma molécula
no Brasil. Importa moléculas que são feitas no exterior
e vende para o SUS que,
embora seja um programa
extremamente importante,
custa bilhões de dólares ao
contribuinte brasileiro.
O Brasil exporta a sua
biodiversidade e importa
produtos naturais acabados

de alto valor agregado, como o colírio que utilizamos
para a terapia do glaucoma,
que é derivado da pilocarpina do jaborandi da Amazônia. Falta química industrial
e, mais uma vez, inovação
para atrair o investimento
privado. Enquanto isso, já
destruímos 20% da Amazônia nas últimas décadas.
Não surpreende que a
ciência não seja popular.
Ela tem que contribuir para melhorar a qualidade de
vida da sociedade pela via
da inovação e do desenvolvimento tecnológico com
recursos privados. É só
olhar o que fazem os países
desenvolvidos, que não têm
nem tecnologia para os trópicos, nem terras agricultáveis, nem recursos hídricos,
nem biodiversidade.
Luiz Antonio Barreto de Castro é
membro da Academia de Ciências
do Brasil; foi secretário de Pesquisa
e Desenvolvimento do Ministério da
Ciência e Tecnologia e trabalhou na
Embrapa.

Impacto da guerra nos investimentos: a que investidor deve se atentar
Por Ale Boiani

I

ncertezas sempre mexem com o mercado
financeiro, e as sanções que os países têm feito
à Rússia elevaram consideravelmente os preços das
commodities. O investidor
que busca segurança tem se
voltado para os títulos públicos, a segurança do dólar
e do ouro. Mas como fica o
mercado brasileiro?
Os mercados no mundo todo são muito ligados
e acabam refletindo um no
outro, por isso não teria como o Brasil não ser afetado
pelo cenário de instabilidades causado pela guerra. Os
analistas têm recomendado
ao investidor que, dependendo do perfil, invista em
empresas que não tenham
ligação política, no setor
financeiro e nas commodities.
Já quando o assunto é o

impacto no investidor de
acordo com o perfil de investimento (conservador,
moderado, arrojado) o cenário é o seguinte: o investidor conservador tem
conseguido taxas de juros
mais altas para investir seu
dinheiro em renda fixa no
mundo todo, não só aqui
no Brasil. A inflação em
todo o globo está aumentando, sendo que o conflito
entre Rússia e Ucrânia pressiona ainda mais. O conservador tem se voltado para
as rendas fixas soberanas
(títulos públicos nacionais
e internacionais) e para o
ouro. No caso do investidor
mais arrojado, as BDRs e as
commodities têm sido uma
aposta, assim como as criptomoedas.
Todavia, independente
do perfil, é importante destacar que, quando o investidor está bem assessorado
e seus investimentos estão
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de acordo com seu perfil
(o que demanda orientação
e acompanhamento de um
assessor de investimento
da sua confiança), existem
oportunidades independente do momento de mercado,
mesmo com os impactos
negativos que uma guerra
traz. Pensar no longo prazo e diversificar serve para
todos os momentos e contar com um especialista que
consiga realizar análises em
tempo real e de forma inteligente faz toda a diferença.
E como ficam as ações?
Quais empresas tiveram
melhor e pior desempenho?
Quando o conflito entre
Rússia e Ucrânia começou, as bolsas do mercado
do mundo inteiro caíram,
principalmente na Europa,
que acaba sendo diretamente afetada. Setores como
commodities foram alavancados, principalmente o petróleo.

Praticamente metade das
empresas da bolsa brasileira são commodities, e para
as empresas deste setor, em
linhas gerais, o impacto foi
positivo, por causa da escassez. No mercado agro,
o preço dos grãos já sofre
impacto, soja, milho e trigo,
por exemplo, estão subindo
de preço no mercado a vista
e no mercado futuro.

Pensar no
longo prazo e
diversificar serve
para todos os
momentos
Vale ressaltar que o
mercado de commodities
no Brasil é bastante desenvolvido e o Brasil pode
ser substituto da Rússia no
fornecimento para países
que cortaram as relações
comerciais. O dólar também tem se fortalecido.
É necessário acompanhar
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tudo de perto, pois conforme o conflito se agrava,
vários setores podem ser
atingidos. Diversificar e
acompanhar, pensar a longo prazo, e entender que a
carteira sempre precisa de
ajustes é o caminho mais
recomendável.
Mas existem oportunidades para o momento? No
Brasil as rendas fixas continuam ganhando força devido à inflação e taxa de juros,
investimentos internacionais como as BDRs. Como todo o mercado recuou
com o início do conflito, os
preços dos ativos em linhas
gerais têm bom ponto de
entrada. As commodities,
que são a força brasileira,
estão sendo alavancadas. O
conselho é diversificar sempre.
Mas, em um momento
tão turbulento, pensando
em quem investe, o que pode ser importante fazer nes-

se momento de estratégia e
aplicação de ativos (tanto
para proteger o dinheiro
quanto para não atrapalhar
os ganhos)? Eu te digo: diversificar e ter acompanhamento profissional.
Nas BDRs, por exemplo, é importante contar
com parceiros que promovam uma carteira administrada e que disponham de
uma equipe de analistas
dedicada e que gere resultados interessantes. Não
dá para o investidor comum acompanhar o mercado tão de perto a ponto
de fazer as alterações necessárias a tempo, sejam
vendas ou compras de ativos no exterior. A carteira
administrada muda de maneira automática, e deixa
o investidor tranquilo que
está sendo bem orientado.
Ale Boiani é CEO, gestora e fundadora do grupo financeiro 360iGroup.
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Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Desemprego e perda de
renda continuam elevados
FATOS &
COMENTÁRIOS O
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Redução de IPI terá
mesmo destino da CPMF?

O

Governo Bolsonaro anunciou nova redução nas
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI). As indústrias saudaram a medida e anunciam que aumentará os investimentos. A diminuição só fará sentido se
chegar ao consumidor, que poderá comprar mais e movimentar o mercado. Porém, empresas com margens de lucro
reduzidas aproveitarão para recuperar ganhos; e aquelas
que mantêm margens altas as elevarão ainda mais.
Num País em que o “livre mercado” aponta numa só
direção, não é ser pessimista pensar assim. Basta lembrar do fim da CPMF e de algumas miragens recentes:
– Cobrança da bagagem vai reduzir preços das passagens (tarifas aéreas aumentaram, e vão subir mais com a
volta da proibição da cobrança)
– Lei do Gás diminuirá preços em 50% (valores aumentaram 50%)
– Venda de álcool direto para postos reduzirá o preço
do combustível (pouquíssimas vendas diretas foram
realizadas, e a diferença não chegou ao consumidor)

Lula no 1º de Maio Unificado
O ex-presidente Lula confirmou presença no 1º de
Maio 2022 Unificado, neste domingo, na Praça Charles
Miller, Pacaembu (São Paulo). Com o lema “Emprego,
Direitos, Democracia e Vida”, o ato é organizado pelas
centrais sindicais e contará com shows de Daniela Mercury, Dexter, Leci Brandão, DJ KL Jay, entre outros.
Lideranças do Solidariedade, MDB, PCdo B, PSB e
Psol também confirmaram presença.

Menos de 2% doam sangue
Apenas 1,8% da população brasileira é doadora regular, ou seja, são pessoas que doam pelo menos uma vez
por ano, segundo o Ministério da Saúde. Com o objetivo de engajar mais pessoas, o GSH Banco de Sangue
Serum e a Rede D’Or São Luiz, em parceria com o
Hemocione, lançam a Campanha #SeuTipoSalvaVidas.
Serão montados, no Rio de Janeiro, 3 postos de coleta
temporários em maio. O primeiro será no auditório do
Hospital Quinta D’Or, em 4 e 5 de maio; dias 10 e 11, será
a vez do Teatro Riachuelo, no Centro do Rio; dias 18 e 19,
o auditório do Copa D’Or vai abrigar o último posto.

União faz a força
Vinicius Mesquita, da Chapa “Nós, Somos Coop!”,
foi reeleito presidente da OCB/RJ. Com a eleição, assume também a presidência do Sescoop/RJ. A cerimônia
de posse está marcada para 27 de maio, na Câmara dos
Vereadores do Rio. A OCB/RJ representa um universo
de mais de 200 mil cooperados. Em 2021, o segmento
cooperativista foi responsável por um faturamento de
mais de R$ 11 bilhões.

Agora vai
Para reduzir o consumo de combustíveis devido à
ameaça de restrição pela Rússia, Berlim vai reduzir 2ºC
a temperatura de suas piscinas públicas (hoje entre 22º
e 24º). No país que se considera meca verde, queima-se
gás para garantir um banho quentinho.

Rápidas
A IV Feira do Livro da Unesp começa nesta segunda
e vai até dia 8, de forma virtual, oferecendo títulos com,
no mínimo, 50% de desconto. Detalhes em feiradolivrodaunesp.com.br *** O professor Daniel Soranz, ex-secretário de Saúde do Município do Rio, fará palestra no
campus de Duque de Caxias da Unigranrio nesta terça
(3), às 14h, sobre temas relacionados ao SUS *** Nesta
segunda, às 21h, acontece o webinário “Segredos para o
Sucesso de um Produto Digital”. Entre os palestrantes,
Marcello Póvoa e Marcio Leibovitch. Inscrições: bit.ly/
webinarIAG41y

primeiro trimestre
do ano encerrado
em março teve
uma taxa de desocupação
estimada em 11,1%, ficando
estável frente ao trimestre
anterior, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), divulgada pelo
IBGE. É o sétimo ano consecutivo em que a taxa fica
em dois dígitos.
O rendimento médio real
foi estimado em R$ 2.548.
Na comparação com o trimestre encerrado em março de 2021, houve queda
de 8,7%. É a 12ª retração
consecutiva, em grande medida devido à forte aceleração da inflação. Em relação
ao trimestre encerrado em
dezembro, houve um crescimento de 1,5%. A massa
de rendimento ficou estável
frente ao trimestre anterior
e ao mesmo período de
2021. Ela foi estimada em
R$ 237,7 bilhões.
Houve também estabilidade no número de desempregados, que totalizou 11,9
milhões de pessoas. Porém
a população ocupada, estimada em 95,3 milhões, caiu
0,5% na comparação com

o trimestre encerrado em
dezembro, o que significa
472 mil pessoas a menos no
mercado de trabalho.
De acordo com a coordenadora de Trabalho
e Rendimento do IBGE,
Adriana Beringuy, a estabilidade da taxa de desocupação é explicada pelo fato de
não haver crescimento na
busca por trabalho no trimestre. O cenário é diferente daquele apresentado nos
outros trimestres encerrados em março, quando,
pelo efeito da sazonalidade,
havia aumento da procura
por trabalho. A taxa de desocupação é a menor para
um trimestre encerrado em
março desde 2016, quando
também foi de 11,1%.
“Se olharmos a desocupação em retrospecto, pela
série histórica da pesquisa, podemos notar que, no
primeiro trimestre, essa população costuma aumentar
devido aos desligamentos
que há no início ano. O trimestre encerrado em março
se diferiu desses padrões”,
observou.
O número de trabalhadores por conta própria na
comparação com o último

trimestre caiu 2,5%. Isso
quer dizer que 660 mil pessoas dessa categoria saíram
do mercado. De acordo com
o IBGE, nesse contingente,
475 mil eram trabalhadores
sem CNPJ. Conforme a pesquisadora, os empregados
sem carteira no setor privado
ficaram estáveis, depois de
três trimestres em expansão,
mas o número de trabalhadores por conta própria teve
retração após cinco trimestres de aumento.
A taxa de informalidade
sofreu impacto dessa redução e chegou a 40,1%,
após retração de 0,6 ponto
percentual. O número de
informais chegou a 38,2 milhões com a queda de 1,9%.
A pesquisa apontou que a
participação dos trabalhadores por conta própria
sem CNPJ nesse recuo é de
64%. Em outro movimento,
o número de empregadores
subiu 5,7%, representando
222 mil pessoas a mais. Boa
parte desse número corresponde ao trabalho formal.
Entre esses empregadores,
186 mil tinham CNPJ.
De acordo com a pesquisa, houve elevação no
número de empregados no

setor privado com carteira
de trabalho assinada, que
alcançou 34,9 milhões de
pessoas. Na comparação
com o trimestre concluído
em dezembro, significa aumento de 1,1%, ou de 380
mil pessoas.
Entre os setores analisados pela pesquisa, a construção civil teve retração
no seu contingente de trabalhadores na comparação
com o trimestre anterior.
Neste período, a queda é
3,4%, ou 252 mil pessoas.
Segundo o IBGE, os outros setores ficaram estáveis
nessa comparação.
Com a retração no contingente de ocupados, a
população fora da força
de trabalho avançou 1,4%,
o representa mais 929 mil
pessoas. Em movimento
contrário, a força de trabalho potencial recuou 6,8%
ou 610 mil pessoas. O grupo reúne as pessoas que não
estavam ocupadas nem procuravam uma vaga no mercado, mas tinham potencial
para se transformarem em
força de trabalho. No mesmo período, 195 mil pessoas saíram do contingente de
desalentados.

Engajamento do setor privado na democracia

A

incerteza sobre o
compromisso dos
candidatos à questão do teto de gastos gera
uma volatilidade maior para
o mercado financeiro nacional. Quem garante é Marcelo
Fonseca, economista-chefe
da Opportunity ao participar de evento realizado nesta
quinta-feira (28) na filial da
Acqua Vero Investimentos
em Campinas.
“O investidor brasileiro
começou a se sentir confortável ao cenário eleitoral, pois passou a ser uma
disputa sobre dois personagens bem conhecidos.
Acredito que o medo do
mercado de uma candidatura do Lula já passou.
Mas, mesmo assim, o mercado ainda sofre com a
desconfiança em relação
ao compromisso econômico dos candidatos”, explica.
O economista-chefe da

Opportunity - gestora que
tem mais de 36 anos de experiência no mercado financeiro e foi uma das primeiras especialistas em Fundos
de Investimentos no Brasil
- também ressaltou que o
engajamento do setor privado na democracia brasileira
cresceu e ganhou espaço no
desenvolvimento econômico do país.
Segundo o especialista,
essa participação crescente
ajuda no desenvolvimento
econômico do país. O evento contou com a palestra de
Marcelo Fonseca, que analisou o cenário econômico
brasileiro e as perspectivas
para as eleições de 2022.
“O Brasil teve um rejuvenescimento do perfil do
empresário, o que oxigenou
o nível de exigência do setor privado de repostas do
setor público, pois agora
estão mais ativos em movimentos políticos. Esse mo-

ERRATA AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA VIRTUAL DE PROFESSORES DA REDE PRIVADA
DE ENSINO DE CAMPANHA SALARIAL 2022/23
1) No Edital: Onde se lê:
3 - Outorgar poderes à Diretoria da FETEERJ para fixar, percentual de até 2%
por ano sobre o salário mensal dos professores, filiados ou não, para custeio
das despesas administrativas através de taxa negocial;
Leia-se:
3 - Outorgar poderes à Diretoria da FETEERJ para fixar, percentual de até 3%
por ano sobre o salário mensal dos professores, filiados ou não, para custeio
das despesas administrativas através de taxa negocial;
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.
Oswaldo Luis Cordeiro Teles
Coordenador da Secretaria de Administração

DBGZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº 09.459.394/0001-15 – NIRE 33.2.0805518-2
Ata de Reunião de Sócia
Em 29/03/2022, na sede da DBGZIBEN Participações Ltda., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 09.459.394/0001-15, localizada na Rua Avenida Marechal
Câmara, nº 160, sala 1519, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-907
(“Sociedade”), o sócio único, representando a totalidade do capital social da
Sociedade, decidiu, conforme Arts. 1.082, I e II, e 1.084 da Lei 10.406/02,
(i) a redução do capital social da Sociedade no montante de R$ 623.506,93
(seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e seis reais e noventa e três
centavos); e (ii) autorizar a publicação do extrato da ata de reunião de sócias
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em outro jornal de grande
circulação, nos termos da legislação aplicável. Após o decurso do prazo de
90 dias, será arquivada a respectiva alteração do contrato social perante
a JUCERJA, para que a redução de capital ora deliberada produza efeitos
perante terceiros, como previsto no Art. 1.084, § 2º, do Código Civil.

vimento ajuda a colocar os
problemas econômicos em
pauta para serem resolvidos
com mais amplitude”, avalia
o economista.
Além de explicar a mudança na reação do setor
público às políticas econômicas, Fonseca ressaltou
que a incerteza sobre o
compromisso dos candidatos à questão do teto de
gastos gera uma volatilidade maior para o mercado
financeiro nacional. “O investidor brasileiro começou
a se sentir confortável ao
cenário eleitoral, pois passou a ser uma disputa sobre dois personagens bem
conhecidos. Acredito que o
medo do mercado de uma
candidatura do Lula já passou. Mas, mesmo assim, o
mercado ainda sofre com a
desconfiança em relação ao
compromisso econômico
dos candidatos”, explica.
O economista adianta

que o Brasil ainda ficará por
alguns anos com o dilema
entre crescimento baixo e
PIB, com as altas consecutivas da inflação. Como alternativa para os investidores
brasileiros escaparem da insegurança do mercado nacional, Fonseca aposta em
investimentos ligados à renda fixa e diversificação da
carteira com ações no exterior. Porém, ressalta que,
mesmo assim, é preciso
manter certo cuidado, pois
o mercado global ainda sente os impactos da pandemia
e não tem previsão para se
recuperar completamente
muito em breve. A noite
“Vinhos & Mercado” foi a
primeira ação presencial da
filial de Campinas após as
medidas de flexibilização
da quarentena. O evento
contou com a participação
de sommeliers e cerca de 40
assessores e clientes da Acqua Vero Investimentos.

SINDICATO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS E LOGÍSTICA DO RIO DE JANEIRO. ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA: Pelo presente
Edital de Convocação, o SINDICATO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS E LOGÍSTICA DO RIO DE JANEIRO –
SINDICARGA, representante da categoria econômica das Empresas
do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística, inscrito no CNPJ:
33.822.057/0001-25, com abrangência intermunicipal, com base territorial nos
municípios de Armação de Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Belford Roxo,
Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Guapimirim, Iguaba Grande,
Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova
Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São
Gonçalo, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Seropédica,
Silva Jardim, Tanguá, Teresópolis, através do seu Presidente Silvio Ferreira
de Carvalho Junior, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº
329.362.907-59, CONVOCA a todos os empresários do setor de transporte
e logística e todos os empresários do setor de armazéns gerais, trapiches,
terminais de carga e retroportuários, desde que possuam empresas ativas na
base territorial do Município de Armação de Búzios, Araruama, Arraial do Cabo,
Belford Roxo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Guapimirim,
Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis,
Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de
Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, Saquarema,
Seropédica, Silva Jardim, Tanguá e Teresópolis para ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 27 de maio de 2022, em primeira
chamada às 12h00 horas, com quórum legal, ou em segunda chamada às
12h30 horas, com qualquer número de empresários presentes, na sede do
Sindicato localizada na Rua Jequiriçá, 167, Penha, Rio de Janeiro – RJ, com a
seguinte ORDEM DO DIA: a) Aprovação da Alteração Estatutária; b) Inclusão
da Categoria Econômica dos Trapiches, dos Armazéns Gerais, Terminais de
Carga e Retroportuárias; c) Outros assuntos de interesse da categoria. Rio de
Janeiro, 19 de abril de 2022. Silvio Ferreira de Carvalho Junior.

4 Negócios & Empresas

Sábado, domingo e segunda-feira, 30 de abril, 1º e 2 de maio de 2022

l Monitor Mercantil

MEIO
AMBIENTE

Ministério da Justiça quer
esclarecimentos sobre o McPicanha

Ana Rita Albuquerque

Procon Carioca notificou McDonald’s por vazamento de dados

Morte de menina
Yanomami gera
manifestação no STF

A

inda no mês de abril, quando é celebrado o dia
dos povos indígenas, grave crime foi cometido no
último dia 25 contra menina Yanomami em Roraima, vítima de estupro e morta em tese por garimpeiros que
exploram em terras indígenas a atividade ilegal de garimpo.
O fato vem a lume no mesmo mês em que o Supremo
Tribunal Federal (STF) se debruça no julgamento de uma
extensa “pauta verde”. Nas diversas ações foram denunciadas pelos autores as violações constitucionais de vários decretos e medidas governamentais que acabam por vulnerar
o direito fundamental ao meio ambiente e suas vertentes,
como o desmatamento indiscriminado, a violação aos direitos dos povos indígenas, a grilagem de terras, a extinção da
participação popular em conselhos deliberativos do meio
ambiente, a concessão automática de licenças ambientais.
Assim, no dia 28 de abril, antes de iniciar-se no STF o
julgamento da ADI 6808 que trata da inconstitucionalidade
dos decretos que autorizavam o licenciamento ambiental
automático para empresas de pequeno a médio risco, a
ministra Carmen Lúcia, relatora da maioria das ações da
referida “pauta verde”, pediu a palavra ao presidente da
Corte, ministro Luiz Fux.
A ministra manifestou-se acerca da violência cometida
contra a menina Yanomami e contra os povos indígenas
em geral, especialmente mulheres e crianças, sem que o Estado adote qualquer providência eficaz para evitar o que
denominou de uma “barbárie” que “contraria a própria
ideia de civilização e de todos os direitos conquistados
ao longo dos anos”. A manifestação foi endossada pela
vice-procuradora Geral da República, Lindôra Araújo, que
relatou as providências já adotadas pelo Ministério Público
Federal, e também pelo ministro Luiz Fux, que se solidarizou em nome dos demais ministros e informou ter sido o
caso levado ao observatório de meio ambiente e de direitos
humanos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Após o pronunciamento da ministra, o STF retomou
suas atividades anunciando a conclusão do provimento por
maioria da ADI 651, cujo decreto, dentre outros, excluiu
a participação popular do conselho deliberativo do Fundo Nacional de Proteção ao Meio Ambiente. No mesmo
dia 28 julgou procedente, por unanimidade, a ADI 6808,
declarando a inconstitucionalidade de dispositivo de decreto que previa o licenciamento ambiental automático de
empresas de médio risco.
Isso demonstra que, por meio de extenso exame da correlação entre os direitos fundamentais e a democracia, que
resulta no respeito à vida e à dignidade da pessoa humana,
o STF vem fazendo a sua parte. Resta indagar se estamos
fazendo a nossa parte, ou seja, como diz Ailton Krenak,
pensador indígena, “[...] esse pacote chamado humanidade
vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo
que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida,
de existência e de hábitos[..]”. Ao menos podemos nos indignar com o fato que ceifou a vida da menina Yanomami
e desejar que ações sejam adotadas para evitar esse flagelo
milenar que impomos à natureza e aos povos indígenas.
Viver Incorporadora e Construtora S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421
Edital de 2ª Convocação
Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, de
17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas da
Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” ou “Companhia”), para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 09 de maio de 2022, às 11:00 horas, na sede
da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Ed. Centro Empresarial Mario
Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002 (“AGE”), nos termos do Manual do
Acionista divulgado pela Companhia em 30 de março de 2022, para deliberarem sobre a alteração e
consolidação do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), contemplando (a) a consolidação
do caput do artigo 5º do Estatuto Social, em razão dos aumentos de capital social dentro do capital
autorizado aprovados pelo Conselho de Administração; (b) reforma do Estatuto Social para adaptar à
determinas regras previstas no regulamento do segmento de listagem especial da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão denominado Novo Mercado; e (c) alterações pontuais e meramente formais na numeração e
nas referências cruzadas contidas no Estatuto Social.; Documentos e informações à disposição dos
acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE, inclusive
o Manual dos Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGE, encontram-se à
disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viverinc.com.br), bem como nos
websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Instrução CVM 481. Participação dos acionistas: Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações
emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam no Manual do
Acionista. Para participar na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias dos
seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii)
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade
ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes do representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso
de fundos de investimento; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da
lei, na hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para participação na
AGE: Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito dos
documentos relacionados acima na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461,
Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, aos
cuidados do Diretor Presidente e de Relação com Investidores, Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, no
horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima de 2 dias úteis
a contar da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 30 de abril de 2022. Rodrigo César
Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

M

inistério da Justiça e Segurança
Pública notificou o McDonald’s para que
esclareça se a linha de sanduíches McPicanha, que entrou no cardápio no início
deste mês, é composta pelo
corte nobre da carne bovina ou se contém apenas um
molho com aroma picanha.
A empresa terá o prazo de
dez dias para enviar os esclarecimentos ao ministério,
e caso não o faça, poderá
ser alvo de um processo administrativo.
Segundo o ministério,
diversas denúncias foram
feitas nas redes sociais sobre o novo lanche informando que o produto não
tem o sabor anunciado nos
comerciais da rede de fast
food. “O ministério preza
pela justiça e segurança do
brasileiro em todos os âmbitos, inclusive no direito
do consumidor”, disse o
ministro Anderson Torres.
O ministério pretende
analisar se a propaganda
do produto induz o consumidor ao erro, já que, em
sua composição, não há
picanha. Por isso, a pasta
solicita que a rede informe
todos os ingredientes envolvidos na composição do
hambúrguer e se, de fato, o
consumidor foi informado
sobre a falta da carne nobre
em sua composição. Caso
seja comprovada a falta de
transparência com o consumidor, o ministério informa
que existe a possibilidade
de apreensão, suspensão e
proibição do produto, multa ou até mesmo a cassação
da licença do estabelecimento.
O governo também solicitou esclarecimentos ao
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Já o Conar
informou que abriu um
processo no dia 26 de abril,
a partir de reclamações fei-

tas por consumidores, para verificar a veracidade da
mensagem publicitária que
foi veiculada pela empresa.
O Procon-SP também
notificou a empresa para
prestar explicações sobre a
nova linha de sanduíches.
Segundo nota divulgada pelo órgão nesta quinta-feira,
o McDonald’s deverá esclarecer, até o dia 2 de maio, a
composição dos novos sanduíches e apresentar informações sobre a campanha
publicitária.
Procon Carioca
A equipe do Procon
Carioca, órgão vinculado
à Secretaria Municipal de
Cidadania, também enviou
duas notificações ao Mc
Donald’s. Uma delas é para averiguação preliminar
sobre a comercialização
dos novos sanduiches divulgados pela instituição,
que podem induzir o consumidor a erro em relação
ao produto a ser comprado.
A outra, solicita esclarecimentos a respeito da notícia
do vazamento de dados dos
clientes.
Os agentes do instituto tomaram conhecimento
por meio de reportagens divulgadas pela imprensa que
a empresa passou a comercializar dois novos sanduíches, o “Novo McPicanha
Cheddar Bacon” e o “Novo Picanha Salada Bacon”.
Porém, de acordo com as
informações divulgadas, os
novos “McPicanha” não
contém picanha.
Visto que a comercialização de produtos deve
sempre conter informações
claras e precisas, a fim de
evitar que o consumidor
seja induzido a erro sobre o
produto que pretende comprar, o Procon Carioca solicita que o McDonald’s esclareça comprovadamente,
em um prazo de dez dias,

questões como: quando,
efetivamente, a fornecedora
começou a comercializar os
novos McPicanha; se a carne dos novos McPicanha
possui picanha na sua composição e se o consumidor
consegue saber, de maneira clara e precisa, qual é a
composição da carne dos
novos McPicanha.
De acordo com o diretor executivo do Procon
Carioca, Igor Costa, o
instituto também aplicará
uma medida cautelar determinando a retirada de
qualquer publicidade que
divulgue os produtos da
linha ‘McPicanha’.
– Vamos recomendar
também que o Mc Donald’s
devolva o valor pago pelos
sanduíches da linha ‘Mc Picanha’ para todos os consumidores que se sentiram
lesados pela publicidade
veiculada pela fornecedora. O Procon Carioca está
atento para que o direito do
consumidor seja preservado – explica Igor.
Vazamento de dados
O Procon Carioca tomou conhecimento, também pela imprensa, que o
McDonald’s teria sofrido
um vazamento de dados
dos seus usuários. A própria
empresa confirmou o vazamento dos dados, como nome, CPF, endereço, telefone
e e-mail. Porém, não especificou quantos consumidores teriam sido afetados,
nem o que teria originado
o vazamento. O Código de
Defesa do Consumidor e a
Lei Geral de Proteção de
Dados asseguram que não
é permitido qualquer vazamento e, portanto, a questão deve ser apurada.
Desta forma, o Procon
Carioca solicita que os Mc
Donald’s esclareça, em um
prazo de dez dias, questões
como: por qual motivo os

dados pessoais dos consumidores foram vazados,
como ocorreu o vazamento
dos dados, se houve ação de
hackers, em qual plataforma
de atendimento da fornecedora (aplicativo de celular,
banco de dados) ocorreu o
referido vazamento de dados, quais dados dos consumidores sofreram acesso
indevido e quais medidas de
segurança, técnicas e administrativas foram adotadas
para proteger os dados pessoais dos consumidores.
– Diante do ocorrido, é
evidente a necessidade de se
apurar eventual violação aos
direitos dos consumidores,
com o vazamento de dados,
especialmente quanto à divulgação de dados sensíveis
– esclarece Leonardo Gomes, gerente de fiscalização
do Procon Carioca.
Nota
Por meio de nota, o
McDonald’s informou que
retirou os sanduíches da
linha McPicanha do cardápio de todos os seus restaurantes no Brasil. A empresa admitiu que o nome do
sanduíche pode ter causado
dúvidas no consumidor.
“Esclarecemos que a
plataforma recém-lançada
denominada ‘Novos McPicanha’ teve esse nome
justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor com
o exclusivo molho sabor
picanha, uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100%
carne bovina, produzida
com um blend de cortes
selecionados e no maior
tamanho oferecido pela
rede atualmente). Pedimos desculpas se o nome
escolhido gerou dúvidas e
informamos que estamos
avaliando os próximos
passos”, disse a rede.

Vanti Administradora e Incorporadora S.A.
CNPJ/MF nº 20.338.533/0001-95

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2021 e 2020.
São Paulo, 28 de abril de 2022.

Balanços Patrimoniais Consolidados para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Outros contas a receber
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Aplicações financeiras
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais

Investimentos
Imobilizado
Propriedade para investimentos
Intangível
Total do ativo não circulante

Total do ativo

2021

2020

668
209.798
5.579
6.338
13.830
236.213

1.631
16.736
20.394
952
13.521
53.234

12.238
1.849
2.732
882
17.701

991
29.917
475.558
2.732
691
509.889

2.461
51.416
531
54.408
72.109

2.018
78.507
531
81.056
590.945

308.322

644.179

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI)
Fornecedores
Obrigações tributárias
Impostos parcelados
Dividendos a pagar
Obrigações trabalhistas
Partes relacionadas
Receita de cessões a apropriar
Outros contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures a pagar
Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI)
Impostos parcelados
Impostos diferidos passivos
Provisão para contingências
Receita de cessões a apropriar
Outros contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social subscrito e integralizado
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido da controladora
Participação de acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido consolidado
Total do passivo e patrimônio líquido

2021

2020

2.277
7.687
451
14.548
6.315
60
21
1.679
33.038

3.147
6.966
1.053
13.050
5.757
991
123
44.031
2.511
29.813
107.442

5.684
40.190
11.116
1.585
312
46
58.933

7.078
234.218
47.731
16.958
2.092
4.468
9
312.554

644.985
(428.634)
216.351
216.351
308.322

619.984
(395.801)
224.183
224.183
644.179

Demonstração dos Resultados Individuais e
Consolidados para os Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de Reais)

Receita operacional líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro operacional bruto
(Despesas) Receitas operacionais:
Ganho de equivalência patrimonial
Receita de ganho de avaliação ao valor
justos das propriedades para investimentos
Administrativas e gerais
Outras (despesas) operacionais
Total das (Despesas) Receitas
operacionais
Lucro antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total do resultado financeiro
Lucro antes do IRPJ e CSLL
(Despesas) de IRPJ e CSLL
(Despesa) corrente de IRPJ e CSLL
(Despesa) diferida de IRPJ e CSLL
Total das (Despesas) de IRPJ e CSLL
Prejuízo (Lucro) líquido do exercício
(totalmente atribuído aos acionistas
controladores da Companhia)

2021
4.034
(1.125)
2.909
-

2020
68.639
(7.339)
61.300
-

2.266
(3.035) (19.125)
433 (639.237)
(2.602) (656.096)
307 (594.796)
16.510
31.073
(49.670) (58.958)
(33.160) (27.885)
(32.853) (622.681)
(463)
483
20

(9.407)
41.334
31.927

(32.833) (590.754)

Robson Alves Ivonica Silva - Diretor-Presidente - CPF 067.160.808-80
José Francisco Ritondaro - Diretor - CPF 245.935.728-19
Francisco Antonio Antunes
Contador CRC 1SP149.353/O-2 - CPF 013.696.048-07
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
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Monitor Mercantil l Sábado, domingo e segunda-feira, 30 de abril, 1º e 2 de maio de 2022

China quer revigorar mercado de capitais

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A.
CNPJ Nº 12.261.588/0001-16 - NIRE 33.3.0029416-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Data, hora e local: 29 de abril de 2022, às 10 horas, na sede social
localizada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Ataulfo de Paiva
nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, na cidade e Estado do Rio de
Janeiro. Convocação e Presença: Independentemente de Convocação,
nos termos do § 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro
de 1976, com a presença unânime dos acionistas, conforme verificado
no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo
Parente de Oliveira Alves e Secretário: Conrado Valiante da Rocha.
Ordem do Dia: 1 - Apreciação das contas dos administradores, exame
e votação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício encerrado em 31/12/2021. 2 - Destinação do resultado do
exercício encerrado em 31/12/2021. 3 - Fixação da verba global anual
para remuneração da administração da Companhia e 4 - Lavratura da ata.
Deliberações tomadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas:
DELIBERAÇÃO Nº 1: Dispensada a leitura do Relatório da Diretoria, do
Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021 por já serem do conhecimento de
todos os acionistas, sendo as contas dos administradores e demonstrações
financeiras aprovadas sem ressalvas. O Balanço da Sociedade foi publicado
no dia 04/04/2022 no jornal Monitor Mercantil no formato digital e impresso
nas páginas 5 e 6. DELIBERAÇÃO Nº 2: Do lucro líquido do exercício de
2021, no valor de R$41.273,71 (quarenta e um mil, duzentos e setenta e
três reais e setenta e um centavos), as destinações foram as seguintes:
(i) constituição da Reserva Legal correspondente a 5% (cinco por cento)
do saldo, no valor de R$2.063,69 (dois mil e sessenta e três reais e
sessenta e nove centavos), (ii) destinação a título de Dividendos Mínimos
Obrigatórios no valor de R$9.802,51 (nove mil, oitocentos e dois reais e
cinquenta e um centavos), já provisionados em balanço, com pagamento a
ser efetuado observando o prazo do Art. 205, § 3º, da Lei 6.404/73, e o saldo
remanescente de R$39.210,02 (trinta e nove mil, duzentos e dez reais e dois
centavos), foi deliberada a destinação à reserva de lucros. DELIBERAÇÃO
Nº 3: Os administradores expressamente renunciam a qualquer direito
ao recebimento de remuneração (honorários) para o exercício de 2022,
com aprovação unânime dos acionistas. DELIBERAÇÃO Nº 4: Aprovar a
lavratura da presente ata de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do
artigo 130 da lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas
da Companhia e que segue assinada por todos e pelo presidente e
secretário. Assinaturas: Acionistas: MARCOS DUARTE SANTOS (acionista
e Presidente do Conselho de Administração); CLÁUDIO JOSÉ CARVALHO
DE ANDRADE (acionista e Vice-presidente do Conselho de Administração)
e ANDRÉ PINES (acionista e conselheiro do conselho de Administração).
Diretores presentes: CARLOS EDUARDO PARENTE DE OLIVEIRA
ALVES (DIRETOR PRESIDENTE); MARIANO AUGUSTO CRISTOVÃO DE
ANDRADE (DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES); CONRADO
VALIANTE DA ROCHA (DIRETOR). Certificamos que a presente é cópia
fiel extraída do Livro próprio da Sociedade. Rio de Janeiro, 29 de abril
de 2022. Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves - Presidente da Mesa;
Conrado Valiante da Rocha - Secretário da Mesa.

Redução pela metade nas taxas de transferência de ações

A

China decidiu reduzir pela metade
as taxas de transferência de ações a partir
desta sexta-feira para diminuir mais os custos de
transações para investidores
e estimular a vitalidade do
mercado, anunciou a China
Securities Depository and
Clearing Co., Ltd.
As taxas de transferência serão geralmente diminuídas para 0,001% do valor de comercialização de
ações, revelou a empresa
em seu website. A medida
visa promover a operação
estável e saudável do mer-

cado, bem como sustentar
de forma melhor a economia real, apontou.
Banco Central
O banco central da China anunciou que estabeleceu uma facilidade de
reempréstimo no valor de
200 bilhões de iuanes (US$
30,47 bilhões) para impulsionar a inovação científica
e tecnológica.
A taxa de juros do acordo
de reempréstimo de um ano
fica em 1,75%, informou o
Banco Popular da China
(PBOC, em inglês).

O PBOC fornecerá fundos de baixo custo para 21
instituições financeiras para orientá-los na emissão
de empréstimos para essas
empresas, de modo a alavancar o papel dos fundos
sociais na facilitação da
inovação, de acordo com
um comunicado no site do
banco.
A recém-lançada facilidade de reempréstimo
será usada para apoiar empresas de alta tecnologia,
pequenas e médias empresas que possuem tecnologias de ponta, empresas de
demonstração de inovação

tecnológica em nível nacional e empresas líderes
de manufatura, entre outras empresas.
De acordo com o comunicado, o PBOC adotará um mecanismo onde
as instituições financeiras
podem solicitar financiamento de baixo custo de
banco central após a liberação de empréstimos para
empresas de tecnologia de
ficção científica. O PBOC
fornecerá 60% do principal de empréstimo feito
por instituições financeiras para impulsionar a inovação tecnológica.

CO N S T R U T O R A LY T O R A N E A S . A . - E M R E C U P E R AÇ ÃO J U D I C I A L
Cnpj 07.792.269/0001-05
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
2021 E 2020 - (Em milhares de reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Bancos C/Movimento
Contas a receber de clientes
Clientes em PECLD
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamentos Diversos
Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamentos a Funcionários
Créditos com pessoas Ligadas
Garantias
Outros Créditos
Aplicações Financeiras
Adiantamento de lucro
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Aplicações Financeiras
Depósitos Administrativos e Judiciais
Outros Créditos Judiciais
Créditos com pessoas ligadas
Investimentos
Imobilizado
Depreciação Acumulada
Intangível
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

31/12/2021
3.697
4
8.652
22.709
76.172
23.865
517
1.605
137.005
5.306
279.532
1.527
62.435
-19.587
44.375
323.907

31/12/2020
8.548
16.831
22.709
70.473
5.024
3
137.048
1.768
262.404
1.609
62.102
-19.587
44.124
306.528

PASSIVO LÍQUIDO
31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE
Fornecedores e contas a pagar
86
3.134
Salários, provisões e contribuições sociais
675
1.834
Encargos Sociais a Recolher
9.861
7.117
Tributos a recolher
112.263
95.803
Tributos Retidos a recolher
245
151
Empréstimos e financiamentos
205
805
Créditos com Terceiros
93
Processo Judicial
3
Adiantamento de Clientes
444
5.284
Recuperação judicial
20.308
20.308
PGFN parcelado
44.697
44.697
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
188.787
179.226
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e financiamentos
Multas parcelados a recolher
46
46
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
46
46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
15.000
15.000
Capital a integralizar
23.656
23.656
Reservas de capital
71.832
71.832
Outras Reservas
110.000
110.000
Lucros Acumulados
69.341
61.523
Prejuízos Acumulados
-159.755
-159.755
Resultado do Exercício
Adiantamento para futuro aumento de capital
5.000
5.000
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
135.074
127.256
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
323.907
306.528
LÍQUIDO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇõES FINANCEIRAS
31 DEZEMBRO DE 2021 E 2020
NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL - A sociedade foi constituída em
05 de janeiro de 2006 com a denominação social de Construtora Lytorânea
Ltda; com sede em Itaguaí, RJ. Em 26 de outubro de 2012 alterou o seu
tipo jurídico de sociedade limitada para sociedade anônima de capital fechado com a denominação de Construtora Lytorânea S.A. Tem como objetivo
social preponderante a execução de Obras de construção civil, edificações
residênciais, comerciais e industriais, obras de urbanização e paisagem,
construção e paisagem, construção de redes de água e esgoto, instalação e
manutenção elétrica e sanitária em edificações, empreitada de complementação de construção de estradas de rodagem, obras de alvenaria e reboco,
transporte rodoviário de cargas em geral, obras e construção de obras de
arte especiais. NOTA 02 –ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS - No ano de 2021 foi usado sistema aplicativo de processamento eletrônico de dados.As demonstrações financeiras
foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas
expedidas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), aplicáveis à
elaboração das demonstrações financeiras. A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com normas emitidas pelo CPC requer
o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento possuem
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas
nas notas deste relatório e referem-se há perdas estimadas em liquidação
duvidosa, perdas estimadas em estoques, provisão para passivos trabalhistas cíveis, fiscais, ambientais e previdenciários, depreciação, amortização,
exaustão, provisão para redução do valor recuperável, tributos diferidos,
instrumentos financeiros e benefícios a empregados. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas. As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais (R$). Dependendo do pronunciamento aplicável o critério de mensuração utilizado na elaboração das demonstrações
financeiras considera o custo histórico, o valor líquido de realização, o valor
justo ou o valor de recuperação. NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Regime de escrituração/Impostos Federais - A empresa está no
regime de Lucro Presumido e passou a contabilizar os encargos tributários
pelo Regime de Caixa a partir de 02/01/2020. A apuração dos Impostos em
função do Regime de Caixa se dará pelos recebimentos lançados nas contas analíticas pertencentes ao grupo da conta sintética Clientes. b) Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição
ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo de reposição
de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item
caso seja provável que os benefícios econômicos irão fluir para a sociedade.
Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no
resultado conforme incorridos. A depreciação é calculada sobre o custo de
um ativo e é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas de cada grupo de bens, já que esse método
é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos
futuros incorporados no ativo.Terrenos não são depreciados.As vidas úteis
estimadas para os períodos correntes e comparativos são aproximadamente

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA LEVANTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020 - (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO LEVANTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020 - (Em milhares de reais)
30/12/2021

31/12/2020

104.061

89.807

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

-7.501

-6.011

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

96.560

83.796

CUSTO DOS SERVIÇO VENDIDOS

-12.767

-10.532

83.793

73.264

Gerais e administrativas

-16.877

-1.595

Salários e Encargos

-25.474

- 16.632

Despesas Não operacionais

-12.153

-631

Despesas C/Mão de Obra de Terceiros

- 9.048

- 6.479

-

-3.580

20.241

44.347

85

10

- 48

- 24

- 446
- 21

- 10.222
-

19.811

33.887

-12.113

-11.015

Geração de caixa em atividades operacionais(a)
Atividades de investimento:
Ativo permanente
Imobilizado
Intangível
Caixa usado nas atividades de investimento(b)
Atividades de financiamento:
Captação de Empréstimos e Financiamentos
Pagamentos de Dividendos
Caixa gerado (usado) nas atividades de
financiamento(c)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Acréscimo (decréscimo) líquido em Caixa e e
quivalentes de caixa(R)

7.698

22.872

(a) + (b) + ( c ) = ( R )

RECEITA BRUTA DE VENDAS

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Despesas C/Depreciação
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Outras receitas (despesas) operacionais
Despesas Tributárias
Despesas Recuperação Judicial
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CSLL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO
DO PERÍODO

-224

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Atividades operacionais:
Lucro/Prejuízo líquido do exercício
Ajustes ao lucro líquido:
Depreciações e amortizações
Ajustes de Exercício anteriores
Despesa Financeira
Outras receitas (despesas) operacionais
Lucro líquido ajustado
(Acréscimo) decréscimo em ativos:
Contas a receber
Juros recebidos
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Outros Ativos
Acréscimo (decréscimo) em passivos:
Fornecedores
Salários e Encargos Sociais
Impostos, taxas e Contribuições
Outras contas a pagar
Despesas pagas antecipadamente

2021

2020

7.698

22.872

7.698

22.872

106.544
85

74.009

106.629

74.009

-52.861 - 54.671
-27.812
- 9.420
-5.038
- 46
-125
-6.551
-22.017
-107.853
-70.688
-1.308
3.321
0
0
0

0
0
0
-

3.321
-1.308

5.018
3.321

-1.308

3.321

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020 - (Em milhares de reais)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Lucros do exercício
L. Acumulados Exer. anteriores
Prejuízos Acumulados
Ajustes de P. Acumulados de
Exercícios Anteriores
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Capital
Capital A Reserva
Lucros
Prejuízos Adiantamento Futuro
Social Integralizar de Capital Acumulados Acumulados Aumento Capital
15.000
23.656
181.832
61.523
-159.755
5.000
7.698

Total
127.256
7.698

120
15.000

23.656

181.832

69.341

120
-159.755

5.000

135.074

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
as seguintes: edifícios 25 anos, máquinas e equipamentos 10 anos, móveis
e utensílios 10 anos, veículos 5 anos e, outros bens 5 a 10 anos. c) Contas
a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes são registradas pelo
valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade
tributária da sociedade.O prazo médio de vencimento é inferior a 30 dias e
não requer ajuste a valor presente. d) Estoques - Os estoques são mensurados pelo valor do custo médio de aquisição e produção ou pelo valor
realizável líquido. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no
curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados dos impostos e
despesas de vendas. e) Receita Operacional - A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios
mais significativos inerentes a propriedade dos bens foram transferidos para
o comprador, de que os custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimado de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de valor da receita operacional possa
ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o
desconto e reconhecido como uma redução da receita operacional conforme
as vendas são reconhecidas. f) Créditos com Terceiros - Foram os valores
que a empresa recebeu a mais de seus clientes e serão compensados em
próximos serviços. g) Recuperação Judicial - A empresa entrou em processo
de recuperação judicial, conforme processo nº 001026154.2017.8.19.0024,
em 19/10/2017, Segunda Vara Cível de Itaguaí, sendo nomeado como administrador Judicial Matuch de Carvalho Advogados Associados pelo advogado Julio Matuch de Carvalho. h) Saldos Reajustados - A partir do relatório
do mês de Outubro de 2019 as contas contábeis tiveram os seus saldos
reajustados, conforme revisão no sistema de escrituração contábil da empresa. i) Alteração de Saldo - Houve uma alteração referente ao saldo inicial
de 2019, tendo em vista que os seus saldos matriciais, referente ao ano de
2018, estavam comprometidos e precisaram ser reavaliados. NOTA 04 - Capital social - O Capital social é composto por 15.000.000 ações ordinárias
nominativas totalmente subscritas e integralizadas em 31 de dezembro de
2016. Em 2017 houve a subscrição de capital referente a reavaliação do
terreno da sede no valor de R$ 23.602.733,32. NOTA 05 – Contas a receber
de clientes (Em Milhares de Reais)
2021
2020
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
3.562
15.609
Espólio de João Borges Netto
18
18
Skylight Participações Ltda
1.234
436
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
726
729
Rio Sampa I Empreend. Imobiliário
3
Instituto Estadual do Ambiente
3.031
Fundação Departamento de Estradas
39
Empresa Municipal de Limpeza Urbana
39
39
Município de Três Rios
Clientes PECLD
22.709
22.709
31.361
39.540
NOTA 06 - Receita bruta e deduções da receita (Em Milhares de Reais)
2021
2020
Receita de Serviços de Obras
104.061
89.807
Receita de Vendas
Receita Bruta
104.061
89.807
Deduções da Receita Bruta

ICMS
PIS
COFINS
*ISS
CPRB
Total das Deduções
Receita Líquida

-774
-3.572
-3.154
-7.500
96.561

- 451
-2.085
-3.475
-6.011
83.796

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
ATIVO CIRCULANTE
279.532.026,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO
42.847.543,54
INTANGÍVEL
ATIVO TOTAL
323.906.584,60
PASSIVO CIRCULANTE
188.786.704,17
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
45.940,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
135.073.940,08
PASSIVO TOTAL
323.906.584,60
1) LIQUIDEZ GERAL(AC+RJP) / (PC+ELP) OU >1,00 ONDE:
AC= ATIVO CIRCULANTE
RLP= REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PC= PASSIVO CIRCULANTE
ELP= EXIGIVEL A LONGO PRAZO
279.532.026,23= 1,48%
188.832.644,52
2) LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC) = OU > 1,00 ONDE:
AC= ATIVO CIRCULANTE
PC= PASSIVO CIRCULANTE
279.532.026,23= 1,48%
188.786.704,17
3) INDICE DE ENDIVIDAMENTO= PC+ELP/PL = OU < 1,00 ONDE:
PC= PASSIVO CIRCULANTE
PNC= PASSIVO NÃO CIRCULANTE
AT= ATIVO TOTAL
188.832.644,52 = 0,58%
323.906.584,60

CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.
BRUNO DA COSTA ABADE
CPF: 055.990.867-98
Diretor Presidente

JOSÉ PICANÇO DE MIRANDA
CRC/RJ N.º 028114/O-7
CPF: 256.342.837-87
Contador
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PMEs respondem por
99% das empresas do país

O

governo está prometendo melhorar a vida dos empreendedores de Pequenas
e Médias Empresas concedendo mais crédito, mas em
ano de eleição promessas
podem ser palavras ao vento. O fato é que as pequenas e médias empresas respondem por 99% empresas
existentes, são responsáveis
por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) e por 62%
dos empregos de carteira
assinada do país, de acordo
com dados do Sebrae. Durante a pandemia cerca de
716 mil PMEs fecharam as
portas. Mas, mais de 4 milhões de empresas foram
abertas em 2021, de acordo
com o Mapa de Empresas
do Ministério da Economia.
O Ministério da Economia lançou esta semana o
Programa Crédito Brasil
Empreendedor, que por
meio de uma medida provisória prevê ampliar a atuação do Programa Emer-

gencial de Acesso a Crédito
- Fundo Garantidor para
Investimentos (Peac-FGI).
Em 2020, o Peac-FGI disponibilizou mais de R$ 92
bilhões em crédito em todo
o país. Deste valor, cerca de
24%, ou seja, quase R$ 21,7
bilhões, foram oferecidos
por meio de Instituições
Financeiras de Desenvolvimento que fazem parte do
Sistema Nacional de Fomento (SNF).
De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento
(ABDE), instituição responsável pela manutenção
do SNF, Jeanette Lontra, as
30 instituições de fomento
brasileiras que fazem parte
da rede representam cerca
de 45% de participação no
mercado de crédito brasileiro, com forte atuação
com as micro, pequenas e
médias empresas. Segundo
a presidente, “logo nos primeiros momentos da crise,
o SNF foi parceiro na exe-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
(Segunda Convocação)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Tendo em vista não ter sido atingido o quórum de instalação previsto no Artigo
135 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor
(“Lei das Sociedades por Ações”) na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
convocada para o dia 29 de abril de 2022, ficam convocados os senhores
acionistas da TECHNOS S.A. (“Companhia” ou “Technos”) a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia” ou “AGE”) a ser realizada, em
segunda convocação, no dia 10 de maio de 2022, às 11:00 horas, a ser realizada
de modo parcialmente digital, sendo facultada (i) a participação presencial na
sede social da Companhia localizada na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 5,
6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação
a distância, conforme detalhado abaixo, nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 481/09”), e do Artigos 121, 124 e 135 da Lei das Sociedades por Ações,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre a alteração
a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para inclusão de
novas regras de governança corporativa, bem como para adaptá-lo às regras do
regulamento de listagem do segmento especial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
denominado Novo Mercado. Os documentos e informações necessários para
a participação e exercício do direito de voto na AGE encontram-se à disposição
dos senhores acionistas na sede social da Companhia, localizada na Avenida
das Américas, nº 4200, bloco 5, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ,
CEP: 22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (https://www.gov.
br/cvm/pt-br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a partir da presente
data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da
Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 480/09”), da Instrução CVM nº 481/09 e do Estatuto Social da Companhia.
Instruções Gerais para a Participação na Assembleia: I. Participação
Presencial. Nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social, a Companhia solicita que
todos os acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio presencial
apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização daAssembleia, além
do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem
a representação legal, conforme o caso: (a) extrato expedido pela instituição
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante,
com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo,
3 (três) dias antes da realização da Assembleia; (b) em caso de representação por
procurador, o instrumento de mandato, observadas as disposições do Artigo 126
da Lei das Sociedades por Ações; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a
forma de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador
do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, ou
que tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário do administrador
pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à
Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante
ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos referidos no item (ii)
acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que
comparecerem presencialmente à AGE, poderão dela participar e votar aqueles
que estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham deixado de
os enviar previamente. II. Participação Remota por meio virtual. Os acionistas
também poderão participar da AGE de forma remota, por meio da plataforma
Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual da
Assembleia e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da
Assembleia por meio virtual deverá enviar os mesmos documentos necessários
à participação presencial, acrescidos de declaração na qual indicará seu nome,
CPF e endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à
Assembleia. A assinatura da referida declaração poderá se dar por meio digital,
desde que certificada por entidade competente, ou físico, com reconhecimento
de firma. Para viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na
AGE, os referidos documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito)
horas antes da data de realização da Assembleia, para a sede da Companhia,
acima referenciada, ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do
Departamento de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada
a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para
participação na AGE por meio da plataforma ora referida. O acionista que participar
da Assembleia por meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos
direitos de voto e será considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo
21-V da Instrução CVM 481/09. Caso o acionista não receba o link de acesso
com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia,
deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores
da Technos até às 18h00 do dia 09 de maio de 2022, para que seja prestado o
suporte remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i)
utilizar o link individual única e exclusivamente para participação na AGE, (ii) não
transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link individual a qualquer terceiro,
acionista ou não, sendo o referido link intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir,
no todo ou em parte, nem tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou
não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio virtual durante a
realização das AGE. Para participar da Assembleia por meio virtual, o acionista
precisará ter instalado em seu dispositivo eletrônico a plataforma Microsoft Teams,
cujo download poderá ser realizado pelo link https://www.microsoft.com/pt-br/
microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante
ou procurador que ingressar na Assembleia por meio virtual passará por uma
verificação visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de
sua participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de
identificação do participante na câmera de seu dispositivo, de modo que a foto e
todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo
de toda a Assembleia o participante deverá manter a câmera de seu dispositivo
ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a permanecer visível
durante toda a Assembleia. O participante que desligar a câmera ou se ausentar
da frente da mesma poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo.
Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da
videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos
participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado.
Os participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento
ou (ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de seu
áudio.Além disso, informamos que a AGE será gravada, nos termos do Artigo 21-C,
§1º, inciso III da Instrução CVM 481/09 e que a Companhia não se responsabiliza
por problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar
ou outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como
instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma
Microsoft Teams com o equipamento do participante. Por fim, a Companhia
informa ainda que foi conferida aos acionistas a possibilidade de participar por
meio de Boletim de Voto a Distância por ocasião da primeira convocação, mas não
foram recebidas quaisquer manifestações por esse meio.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.
Renato José Goettems - Presidente do Conselho de Administração

cução dos programas nacionais emergenciais, como
o Peac-FGI e vamos continuar contribuindo para a
ampliação e disseminação
do crédito em todo o Brasil”, reforça.
Lontra explica que o
SNF possui um papel decisivo para o financiamento
das atividades produtivas
e principalmente para a
descentralização dos financiamentos e implementação das políticas públicas.
Segundo ela, ficou claro o
papel das instituições de
desenvolvimento para o
país. “Durante a pandemia,
somente as instituições de
desenvolvimento
foram
responsáveis por quase um
quarto da concessão de crédito para pequenas e médias
empresas. Este é um número expressivo e que reforça
o papel social e indispensável do Sistema Nacional de
Fomento para o Brasil”.
O programa Peac-FGI,
que realizou mais de 136 mil

operações durante o pico da
pandemia, teve sua vigência
encerrada em dezembro de
2020, e agora, com a publicação e edição da medida
provisória, terá validade até
o final de 2023. Com isso, as
pequenas e médias empresas passam a ter mais oportunidades de concessão de
crédito, com taxas menores
e melhores condições de financiamento.
Pronampe
A medida anunciada pelo
Governo Federal também
reeditou o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe). Para começar a valer,
o projeto ainda precisa
ser aprovado no Congresso Nacional. No início do
mês o Projeto de Lei que
prevê a extensão do prazo
para uso de verbas do fundo garantidor do programa
para até dezembro de 2024.

APDZ EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/ME 00.869.683/0001-18 - NIRE 33.2.1089090-5
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2021,
às 9:00 horas, na sede social da APDZ EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
LTDA., na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Ayrton Senna, 1850, sala 220, Barra da Tijuca, CEP 22.775-003 (“Sociedade”). CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do art.
1.072, §2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”),
uma vez que todos os sócios estavam presentes. PRESENÇA DOS SÓCIOS: Nos termos do que dispõe o art. 1.074 do Código Civil, instalou-se
a presente Reunião de Sócios com a presença dos sócios representantes
da totalidade do capital social da Sociedade, os quais assinam a presente
ata, a saber: (i) MARCELO DE ABREU MESQUITA, brasileiro, solteiro,
empresário, portador da carteira de identidade RG n° 21.011.951-7 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o n° 140.676.327-62, residente e
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Cesar Lattes 1000, bloco 1, apartamento 304, Barra da Tijuca, CEP 22793329; e (ii) DANIEL FERNANDES ESCALEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade RG n° 11.772.745-3, inscrito no
CPF sob o n° 080.479.787-05, residente e domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Tirol, 224 cob. 503, Freguesia,
CEP 22775-009. COMPOSIÇÃO DA MESA: Foi designado para presidir
a reunião o Sr. Marcelo de Abreu Mesquita, que convidou a mim, Daniel
Fernandes Escaleira para secretariar os trabalhos da Reunião. ORDEM
DO DIA: (a) Discutir e aprovar a transformação do tipo societário da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, com a
conversão das atuais quotas representativas do capital da Sociedade em
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (b) aprovar a nova denominação social da Sociedade, a ser alterada em razão da transformação de
seu tipo societário; (c) discutir e aprovar o projeto de estatuto social proposto para regular a Sociedade, incorporando as devidas alterações propostas
nos itens anteriores; e (d) eleger os administradores da Sociedade e fixar
a remuneração global deles. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos e
passou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Depois de debatidos os
assuntos previstos na ordem do dia, foram tomadas as deliberações descritas abaixo, por unanimidade de votos dos sócios sem quaisquer ressalvas,
reservas ou oposições: (a) Os sócios, nos termos dos arts. 1.113 a 1.115
do Código Civil, deliberaram e acordaram em aprovar a transformação do
tipo societário desta Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações. Conforme esclarecido, a transformação pretendida se
justifica devido à crescente necessidade de captação de investimentos para
realização e expansão dos negócios da Sociedade. Tomada esta decisão,
os sócios decidiram que a Sociedade manterá o objeto social, a mesma
forma de escrituração contábil de suas operações, atendidas às exigências
legais de natureza fiscal e contábil, não sofrendo qualquer interrupção ou
solução de continuidade em seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades, sendo garantidos todos os direitos dos credores, situação que os
sócios reconheceram e aprovaram sem restrição. Em razão da transformação, os sócios reconheceram e aprovaram a conversão das atuais 95.400
(noventa e cinco mil e quatrocentas) quotas representativas do capital social da Sociedade em 95.400 (noventa e cinco mil e quatrocentas) ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, que serão distribuídas entre os
seus atuais sócios na mesma proporção das quotas por eles detidas na
Sociedade quando organizada sob a forma de sociedade limitada, conforme demonstrado no Boletim de Subscrição ora aprovado pelos sócios, que
passa a fazer parte desta ata de Reunião de Sócios na forma de Anexo II;
(b) Em decorrência da transformação do tipo societário da Sociedade, os
sócios aprovaram a alteração da denominação social da Sociedade, que
passará a adotar a denominação “APDZ EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
S.A.”; (c) Ato contínuo, os sócios decidiram aprovar, após lido, analisado e
discutido, o projeto de Estatuto Social proposto, fazendo nele constar todas
as disposições necessárias para regular a Sociedade, bem como a nova
denominação social ora aprovada. Em razão da aprovação do projeto do
Estatuto Social, a Sociedade foi declarada definitivamente transformada,
para todos os fins de direito, em uma sociedade por ações, sendo o inteiro
teor do Estatuto Social descrito conforme Anexo III: (d) Por fim, a totalidade dos sócios decidiram deliberar pela eleição dos membros da Diretoria,
tendo sido eleitos para os cargos de Diretores a Sra. SUELI DE ABREU,
brasileira, divorciada, professora, portadora da Cédula de Identidade RG nº
05914275-2, DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o número 708.270.797-53,
residente e domiciliada na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro,
na Rua Neuza Goulart Brizola 200, casa 14, Itaipava, CEP 25750-037; e
o Sr. DANIEL FERNANDES ESCALEIRA, brasileiro, solteiro, empresário,
portador da carteira de identidade RG n° 11.772.745-3, inscrito no CPF sob
o n° 080.479.787-05, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Tirol, 224 cob. 503, Freguesia, CEP
22775-009, cujos mandatos serão de 3 (três) anos, encerrando-se em abril
de 2024. Os membros da Diretoria ficam dispensados de prestar caução
para o exercício do cargo, bem como declararam não estarem incursos
em penalidade de lei que os impeça de exercer a atividade empresarial.
Os Diretores eleitos serão investidos no cargo mediante assinatura dos
respectivos termos de posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de
Reuniões de Diretoria, nos termos da Lei, quando assinarão as respectivas.
Os sócios fixam a remuneração da Diretoria no montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) mensais para cada Diretor, ser pago a partir de 02 de janeiro de 2022. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Cumpridas as formalidades exigidas por Lei, o Sr. Presidente deixou a palavra livre para quem
dela quisesse fazer o uso, e como mais nada tivesse a ser tratado, o Sr.
Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, em 3 (três) vias e, reaberto os trabalhos, foi ela lida, aprovada
e assinada pela unanimidade dos sócios presentes e por mim, Secretário,
e pelo Sr. Presidente, sendo encerrada a sessão. Sócios: MARCELO DE
ABREU MESQUITA e DANIEL FERNANDES ESCALEIRA. A presente ata
é cópia fiel da ata que se encontra lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro,
06 de dezembro de 2021. MARCELO DE ABREU MESQUITA - Presidente, DANIEL FERNANDES ESCALEIRA - Secretário. Visto do advogado
responsável: Luciana Xavier da Silveira Renouard - OAB nº 149.585.

IRMÃOS CANETTI S.A.
CNPJ n° 33.253.295/0001-67 - NIRE 333.0009968-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Assembleia Geral Extraordinária de
Extinção: Ficam os senhores acionistas da IRMÃOS CANETTI S.A.
(“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se em primeira convocação no dia 16 de maio de
2022, às 14h, na sede da companhia, localizada na Rua Jardim Botânico, nº
635, sala 403, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, para deliberarem sobre
a seguinte ORDEM DO DIA: (i) aprovar a dissolução, de pleno direito, da
Companhia; (ii) aprovar a nomeação do liquidante; (iii) aprovar o balanço
geral dos ativos e passivos apresentados pelo liquidante nomeado; (iv)
aprovar as contas do liquidante; (v) aprovar o encerramento da liquidação
da Companhia; e (vi) declarar extinta de pleno direito a Companhia. Rio de
Janeiro, 27 de abril de 2022. IRMÃOS CANETTI S.A. - Diretor Ralph Kunst
Canetti.

CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF N° 40.450.769/0001-26 - NIRE 33300032614
Ata da AGE em 19/04/22. 1. Data, hora e local: Em 19/04/22, às 10h, na
sede social, na Rua do Parque, 31, São Cristóvão, no Rio de Janeiro, RJ. 2.
Presença: Convocação dispensada, em face da presença da acionista da
Cia. representando 100% do capital social, nos termos do Art. 124, §4º da
Lei nº 6.404/76, conforme lista de Presença de Acionista (Doc. 01). 3. Mesa:
Presidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Fábio Medeiros Junqueira
Meirelles. 4. Ordem do dia e Deliberações: Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Tomar conhecimento da renúncia do Diretor Eduardo Backheuser, brasileiro, casado, engenheiro civil,
RG n° 08911020-9- IFP/RJ, CPF/MF sob o nº 013.865.967-28, o qual, presente à Assembleia, outorga à Cia. e dela recebe a mais ampla, rasa, geral e
irrevogável quitação, para nada mais pleitear ou receber em relação ao período de seu cargo de gestão, desde logo assinando os respectivos termos de
renúncia, lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Cia. (Doc. 02).
b) Eleger, na forma estatutária, com mandato até a AGO a se realizar em
2024 para deliberar sobre as contas do exercício de 2023, o Srs. Daniel Rizzotti de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular da identidade
nº 5062023481- CREA/SP, CPF/MF sob o nº 286.725.548-17, como Diretor
Geral, e Gustavo Rodrigues Maschietto, brasileiro, casado, engenheiro
civil, titular da identidade nº RJ-141361/D- CREA/RJ, e CPF/MF sob o nº
009.101.367-42, ambos com endereço comercial na Rua do Parque nº 31,
São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, como Diretor sem designação específica,
os quais, presentes à Assembleia declararam, para todos os fins e efeitos legais, que não estão impedidos por lei especial de exercerem os cargos para
os quais foram eleitos e nem foram condenados, ou encontram-se sob efeito
de condenação: (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, ao acesso
a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações
de consumo, a fé pública ou a propriedade, tomando posse no mesmo ato,
mediante assinatura nos termos de posse, lavrados em livro próprio na sede
da Cia. (Doc. 03). (c) Dessa forma, a Diretoria da Cia. passa a ser composta
por (i) Daniel Rizzotti de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular
da identidade nº 5062023481- CREA/SP, CPF/MF sob o nº 286.725.548-17,
como Diretor Geral; (ii) Fábio Medeiros Junqueira Meirelles, brasileiro,
solteiro, engenheiro, titular da identidade nº MG0000046810D- CREA/MG, e
CPF 588.233.606-68, como Diretor sem designação específica; e (iii) Gustavo Rodrigues Maschietto, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular da
identidade nº RJ-141361/D- CREA/RJ, e CPF/MF sob o nº 009.101.367-42,
como Diretor sem designação específica. 5. Encerramento: Após lavrada,
lida e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes. 6. Assinaturas: Presidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Fábio Medeiros Junqueira Meirelles. Acionista: Santo Avito Participações S.A., por seus diretores
Ricardo Pernambuco Backheuser Junior e Eduardo Backheuser. Diretores
eleitos: Daniel Rizzotti de Oliveira e Gustavo Rodrigues Maschietto. Rio de
Janeiro, 19/04/22. Eduardo Backheuser - Presidente; Fábio Medeiros Junqueira Meirelles - Secretário. Jucerja em 27/04/22 sob o nº 4862294. Jorge
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

CONSTRUTORA LYTORANEA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ N.º 07.792.269/0001-05
NIRE n.º 33.3.0030564-5
Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de 2022, às onze horas, na sede
da sociedade, na Via Coletora, S/N Quadra C Lote 19 – Zona Industrial
– CEP. 23.812-035, situada no município de Itaguaí, no Estado do Rio
de Janeiro, se fez realizar a reunião dos acionistas de CONSTRUTORA
LYTORANEA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos termos a seguir:
PRESENÇAS: M.A.C.A III Participações e Investimentos S.A., inscrita
no CNPJ nº 17.252.331/0001-11, com participação de 90% das ações
ordinárias nominativas do capital social da empresa, neste ato representada
pelo seu Diretor Presidente – Sr. Marco Aurelio da Costa Abade e B.D.C.A
Participações e Investimentos S.A, inscrita no CNPJ nº 17.234.809/000180, com participação de 10% das ações ordinárias nominativas do capital
social da empresa, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente –
Sr. Bruno da Costa Abade, únicos acionistas da empresa, representantes
da totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Bruno da Costa
Abade, Presidente, e Marco Aurelio da Costa Abade, Secretário, conforme
acordados entre os acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação,
face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista no estatuto
social. ORDEM DO DIA: Apreciar as contas dos administradores, examinar
o Balanço Patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao
exercício social encerrado em 31/12/2021. DELIBERAÇÕES: após a leitura
dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à
disposição de todos os acionistas, trinta dias antes, conforme recibo, postos
em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: (1)
Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício
Social Encerrado em 31/12/2021; aprovadas por unanimidade as contas
da diretoria, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício
social findo em 31/12/2021, com a abstenção dos legalmente impedidos.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes. Itaguaí, 19 de abril de 2022. Assinam a presente Ata: Bruno da
Costa Abade, como Presidente, e Marco Aurelio da Costa Abade, como
Secretário. Acionistas presentes: M.A.C.A III Participações e Investimentos
S.A e B.D.C.A Participações e Investimentos S.A. Acionistas: M.A.C.A III
Participações e Investimentos S.A; Marco Aurelio da Costa Abade – Diretor
Presidente. B.D.C.A Participações e Investimentos S.A; Bruno da Costa
Abade – Diretor Presidente. Mesa: Bruno da Costa Abade - Presidente da
Assembleia; Marco Aurelio da Costa Abade - Secretário da Assembleia

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n.º 33.146.648/0001- 20 NIRE N° 33.3.0006631- 4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL
2022. I - Data, hora e local: 26 de abril de 2022, às 09 horas, na sede social
da Companhia, na Rua Joaquim Palhares, 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio,
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. II - Mesa: Sr. Mauro Ribeiro Viegas
Filho, como Presidente, e Sra. Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira, como
Secretária. III - Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais
de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia detentores de ações correspondentes à totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de registro de presença
de acionistas. IV - Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31.12.2021; (b) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. V- Deliberações: Foi deliberado, pelos
acionistas presentes, por unanimidade: (a) Aprovar a lavratura da presente
Ata em forma de sumário; (b) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2021; (c) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de
dezembro de 2021, no valor total de R$ 8.060.474,67 (oito milhões sessenta
mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), da
seguinte forma: (i) R$ 402.023,73 (quatrocentos e dois mil e vinte e três reais
e setenta e três centavos) são destinados à reserva legal; (ii) R$ 8.079.301,70
(oito milhões setenta e nove mil e trezentos e um reais e setenta centavos)
são destinados à reserva de expansão. Os acionistas aprovam a retenção
do lucro líquido conforme previsto no art. 202, § 3º, da Lei das S.A. VI - Publicações: Na forma do artigo 133, §4º e art. 289, I e II, ambos da Lei das S.A.,
com a redação dada pela Lei nº 13.818/2019, o relatório da administração
sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício
findo, a cópia das demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no Jornal Monitor Mercantil e disponibilizados
na página do mesmo jornal na internet, no dia 25 de abril de 2022. VII - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e
lavrada a presente ata que lida e aprovada por todos os acionistas presentes
à Assembleia foi por estes assinada. VIII - Presenças: Mesa: Mauro Ribeiro
Viegas Filho, Presidente; Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira, Secretária.
Acionistas: (a) CCCC South America Regional Company S.à.r.l.; (b) ZLCFD
Luxembourg S.à.r.l; (c) CCCC Water Transportation Consultants Co., LTD. (d)
Mauro Ribeiro Viegas Filho; (e) João Carlos de Noronha Viegas; (f) Mauro Ribeiro Viegas Neto; (g) Eduardo Salgado Viegas; (h) Alexandre Roberto Salse
Dittert (representado por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); (i) Arthur
Oliveira Costa Sousa (representado por seu procurador Eduardo Salgado
Viegas); (j) Carlos Henrique Costa Jardim (representado por seu procurador
Eduardo Salgado Viegas); (k) Elizeu Alvarez de Lima (representado por seu
procurador Eduardo Salgado Viegas); (l) Márcio Alexandrino Brasileiro (representado por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); (m) Maria Josefina
Reyna Kurtz (representada por seu procurador Eduardo Salgado Viegas); e
(n) Rafael Luis Rabuske (representado por seu procurador Eduardo Salgado
Viegas); presente o representante dos auditores independentes Sr. Claudio
Henrique D. Reis, Contador - CRC- SC nº 024.494/O1, da Baker Tilly Brasil
(CRC- RJ 005.333/O- 0). A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro
próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 26 de abril de
2022. Mauro Ribeiro Viegas Filho - Presidente; Cláudia Cid Varela Madeira
Ferreira - Secretária. Jucerja nº 4866436 em 29/04/2022.
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IPI: Governo espera R$ 534 bi
em investimentos até 15 anos

A

ampliação
de
25% para 35% no
corte do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) pode elevar
os investimentos no Brasil
em até R$ 534 bilhões nos
próximos 15 anos, disse
nesta sexta-feira, em Brasília, a secretária especial
de Produtividade e Competitividade do Ministério
da Economia, Daniella
Marques. Segundo ela, a
medida, publicada hoje no
Diário Oficial da União,
beneficiará 300 mil empresas da indústria.
Também afirmou que a
decisão deverá baratear os
produtos industrializados
ao consumidor final. “A
expectativa é de que mercadorias sejam barateadas para o consumidor final. Por
exemplo, o imposto sobre

geladeiras cai de 20% para
13%. Continuaremos buscando soluções nessa direção, com responsabilidade
fiscal”, declarou Daniella
em entrevista coletiva para
explicar o novo corte do
IPI.
Na avaliação da secretária especial, a desoneração não prejudicará as
contas públicas. Isso porque o governo está transformando em redução de
impostos o aumento da
arrecadação que ocorre
desde o ano passado. Em
relação aos produtos fabricados na Zona Franca
de Manaus, Daniella afirmou que a competitividade foi preservada porque
os produtos responsáveis
por 76% do faturamento
do polo industrial ficaram
fora do novo decreto. “O

grupo de produtos da Zona Franca de Manaus segue com redução de 25%
do IPI”, explicou.
Entre os itens fabricados na Zona Franca que
continuarão com corte de
25% do IPI estão aparelhos de ar-condicionado,
aparelhos de barbear, aparelhos de som para automóveis, televisores, artigos
de joalheria e outros metais preciosos, bicicletas,
consoles e máquinas de
videogame, fitas impressoras, fornos de microondas, modems, motocicletas e partes, placas-mãe,
preparações não alcoólicas
para refrigerantes, receptores e decodificadores
integrados, relógios de
pulso, smartphones e telefones celulares.

Viver Incorporadora e Construtora S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada em 29 de abril de 2022, às 10:00, na sede social da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Companhia”), situada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921. 2. Convocação: O
Edital de Convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 14 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
em primeira convocação, no jornal Monitor Mercantil SP, nas edições de 30 e 31 de março de 2022 e 1º de abril de 2022, páginas 4, 8 e 3, respectivamente.
3. Publicações: As demonstrações financeiras resumidas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, em conformidade
com as alterações do art. 289 da Lei das Sociedades por Ações, introduzidas pela Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019, com vigência a partir de 1º de janeiro
de 2022, com o Parecer de Orientação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 39, de 20 de dezembro de 2021 e com o Ofício Circular Anual 2022
CVM/SEP, foram publicados no jornal Monitor Mercantil SP (páginas 9 a 12), em 14 de abril de 2022. Adicionalmente, todos os documentos relacionados às
matérias a serem deliberadas, conforme previstos na Instrução da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”),
foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e/ou na rede mundial de computadores no website da Companhia (www.ri.viver.com.br), da
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br). 4. Presença: Presentes acionistas da Companhia representando
aproximadamente 25,7345%% (vinte e cinco inteiros e sete mil trezentos e quarenta e cinco décimos de milésimos por cento) do capital social na presente
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), conforme (i) lista de acionistas que participaram da Assembleia presencialmente; e (ii) mapa
sintético consolidado de voto à distância disponibilizado pela Companhia em 28 de abril de 2022, preparado com base nos boletins de voto à distância válidos
recebidos por meio da Central Depositária da B3 pela Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das ações de emissão da Companhia, e
também diretamente pela Companhia, nos termos da Instrução CVM 481 (“Mapa Sintético Consolidado”). Conforme comunicado pela Companhia em 27
e 28 de abril de 2022, não foram transmitidos quaisquer votos pelos seus acionistas, por meio de boletim de voto à distância, à Companhia, ao escriturador
das ações de emissão da Companhia, o Itaú Corretora de Valores S.A. ou aos seus respectivos agentes de custódia. Em atenção ao disposto no artigo 134,
parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, presentes também o Sr. Arthur Vinicius Ruperes Marin, Diretor de Vice Presidente de Operações da
Companhia, na qualidade de representante da administração, o Sr. Rafael José da Costa, na qualidade de representante do Conselho Fiscal, o Sr. Nelson
Varandas dos Santos, representante legal da Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S., empresa responsável pela auditoria das demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“Auditores Independentes”), e os Srs. Conrado Lamastra Pacheco e Guilherme
Angelo Lopes na qualidade de membros do Comitê de Auditoria. 5. Mesa: Verificado o quórum para instalação da Assembleia a mesa foi composta pelo
Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha - Presidente, designado pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Rodrigo César Dias Machado, nos termos
do parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social; e Sr. Henrique Mercante Amaral - Secretário. Em razão do quórum verificado, o Presidente deu por
instalada a Assembleia, ficando, no entanto, prejudicada a deliberação, em primeira convocação, acerca da alteração e consolidação do Estatuto Social, item
(ii) da ordem do dia em sede de Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esta data, não tendo alcançado o quórum legal mínimo de 2/3 (dois terços)
para a deliberação deste item em primeira convocação, previsto no artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações. 6. Leitura de documentos, recebimento
de votos e lavratura da ata: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia, uma vez que são do
conhecimento dos acionistas e, ainda, (i) foram postos à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia; (ii) foram colocados à disposição dos
senhores acionistas por meio do website da Companhia (www.ri.viver.com.br); (iii) foram encaminhados à B3 (www.b3.com.br), em atendimento ao disposto
no artigo 124, parágrafo 6º, da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) foram colocados à disposição dos senhores acionistas no website da CVM (www.cvm.
gov.br). Adicionalmente, foi dispensada a leitura do Mapa Sintético Consolidado, o qual ficou à disposição dos acionistas para consulta, nos termos do artigo
21-W, parágrafo 4º, da Instrução CVM 481, e que ficará arquivado na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades
por Ações. Por fim, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas da
totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. 7. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: 7.1.
Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório da administração, relatório do Comitê de Auditoria, o parecer do
Conselho Fiscal e o parecer dos auditores independentes; (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, com base nos limites previstos no Estatuto Social da Companhia,
incluindo a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia, com
base nos limites previstos no Estatuto Social da Companhia. 7.2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração global dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2022; e (ii) alterar e consolidar o estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), contemplando
(a) a consolidação do caput do artigo 5º do Estatuto Social, em razão dos aumentos de capital social dentro do capital autorizado aprovados pelo Conselho
de Administração; (b) reforma do Estatuto Social para adaptar à determinas regras previstas no regulamento do segmento de listagem especial da B3 S.A.
- Brasil, Bolsa, Balcão denominado Novo Mercado; e (c) alterações pontuais e meramente formais na numeração e nas referências cruzadas contidas no
Estatuto Social. 8. Deliberações: Na sequência, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o
quanto segue: 8.1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária: aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes (nos termos do Mapa Sintético
Final, conforme definido no item 9 abaixo definido), sem ressalvas, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório da administração, o relatório do Comitê de Auditoria, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer dos auditores
independentes, nos termos da proposta da administração para a Assembleia (“Proposta da Administração”); aprovar, por unanimidade dos votos dos
acionistas presentes, com registro de abstenções (conforme Mapa Sintético Final), a proposta de não distribuição de dividendos tendo em vista a ausência
de lucro líquido no exercício social findo de 31 de dezembro de 2021 e a consequente não apresentação de orçamento de capital e Anexo 9-1-II da Instrução
CVM 481; aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com registro de abstenções (conforme Mapa Sintético Final), a eleição dos
seguintes membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício
social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, conforme apresentado na Proposta de Administração para esta Assembleia: (a) Sr. Alexandre Marcelo
Marques Cruz, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.664.416-2 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 276.532.768-81, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria
Lima, 1461, 10 andar, Jardim Paulistano, CEP: 05426-200, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, tendo sido computados votos a
favor de 36.775.339 (trinta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove) ações ordinárias; (b) Sr. Alexandre Machado Navarro
Stotz, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.831.474-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 887.036.499-20, com
endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10 andar, Jardim Paulistano, CEP: 05426-200, para
o cargo de membro independente do Conselho de Administração, tendo sido computados votos a favor de 36.775.339 (trinta e seis milhões, setecentos e
setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove) ações ordinárias; (c) Sr. Conrado Lamastra Pacheco, brasileiro, solteiro, economista e contabilista, portador
da Cédula de Identidade RG nº 011.661.427-2 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 054.232.677-90, com endereço comercial na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10 andar, Jardim Paulistano, CEP: 05426-200, para o cargo de membro independente do Conselho
de Administração, tendo sido computados votos a favor de 36.775.339 (trinta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove) ações
ordinárias; (d) Sr. Marko Jovovic, estadunidense, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº
V477272-L, inscrito no CPF/ME sob o nº 231.972.368-40, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10 andar, Jardim Paulistano, CEP: 05426-200, para o cargo de membro independente do Conselho
de Administração, tendo sido computados votos a favor de 36.775.339 (trinta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove) ações
ordinárias; e (e) Sr. Rodrigo César Dias Machado, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 805.220 SSP/DF, inscrito no
CPF/ME sob o nº 385.609.091-68, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10 andar,
Jardim Paulistano, CEP: 05426-200, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, tendo sido computados votos a favor de
36.775.339 (trinta e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove) ações ordinárias. Os membros do Conselho de Administração
ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na forma da lei e declararam, para os fins do disposto no artigo
37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, conforme alterada (“Lei nº 8.934/94”) e no artigo 147, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades
por Ações e na Instrução CVM nº 367 de 29 de maio de 2002 (“Instrução CVM 367”), não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas
demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil. Não houve eleição de membros para o Conselho de Administração
por meio de processo de voto múltiplo ou votação em separado (nos termos do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações). Adicionalmente, os acionistas
da Companhia aprovaram a eleição do Sr. Rodrigo César Machado para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Conrado
Lamastra Pacheco para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, tendo sido computados votos a favor de 36.775.339 (trinta e seis
milhões, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove) ações ordinárias. (i) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com
registro de abstenções (conforme Mapa Sintético Final), a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, conforme candidatos apresentados pelos
acionistas controladores na Proposta da Administração a esta Assembleia: (a) Sr. Fernando Zingales Oller do Nascimento, Brasileiro/Italiano, casado em
completa e absoluta separação de bens, Economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.782.000-8, inscrito no CPF/ME sob o nº 270.962.798-14,
com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10 andar, Jardim Paulistano, CEP: 05426-200,
para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, e como seu suplente Sr. Leonardo Janella Ferreira da Silva, brasileiro, casado, economista, portador
da Cédula de Identidade RG nº 12.567.010-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 096.999.947-03, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10 andar, Jardim Paulistano, CEP: 05426-200, aprovados por unanimidade dos votos dos acionistas presentes,
tendo sido computados votos a favor de 36.774.553 (trinta e seis milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três) ações ordinárias;
(f) A Sra. Alenir de Oliveira Romanello, brasileira, casada, bancária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.360.502-1 SSP/SP, inscrita no CPF/ME
sob o nº 148.180.001-91, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10 andar, Jardim
Paulistano, CEP: 05426-200, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, e como seu suplente Sr. Wagner Rogério da Silva, brasileiro, divorciado,
contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.367.606, inscrito no CPF/ME sob o nº 068.676.088- 33, com endereço comercial na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10 andar, Jardim Paulistano, CEP: 05426-200, tendo sido computados votos a favor de
36.774.553 (trinta e seis milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três) ações ordinárias; e (g) O Sr. Rafael José da Costa,
brasileiro, solteiro, diretor financeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.670.703-87 SJS/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.296.490-37, com
endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10 andar, Jardim Paulistano, CEP: 05426-200, para
o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal e como seu suplente Sra. Luciane Inez Mallann, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 10.898.259-52 SJS/RS, inscrita no CPF/ME sob o nº 002.729.780-27, com endereço comercial na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10 andar, Jardim Paulistano, CEP: 05426-200, tendo sido computados votos a favor de 36.774.553
(trinta e seis milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três) ações ordinárias. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão
posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na forma da lei e declararam, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei
nº 8.934/94 e no artigo 147, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM 367, não estarem incursos em qualquer dos crimes
previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil. Não houve eleição de membros para o
Conselho Fiscal por meio de processo de voto múltiplo ou votação em separado (nos termos do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações). 8.2. Em sede
de Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com registro de abstenções (conforme Mapa
Sintético Final), a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022, no valor total de R$ 21.633.071,45
(vinte e um milhões, seiscentos e trinta e três mil, setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), e de remuneração fixa para cada membro do Conselho
Fiscal, para o exercício social de 2022, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) mensais, conforme a Proposta da Administração, assegurado o pagamento
do valor mínimo previsto em lei de 10% (dez por cento) da remuneração média de cada administrador como remuneração dos membros do Conselho Fiscal,
nos termos do artigo 162, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) em razão do quórum verificado (acionistas representando 25,7345% do capital
social votante da Companhia), restou prejudicada a deliberação, em primeira convocação, acerca da alteração e consolidação do Estatuto Social, item (ii) da
ordem do dia em sede Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esta data, não tendo alcançado o quórum legal mínimo de 2/3 (dois terços) para a
deliberação deste item em primeira convocação, previsto no artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações. De acordo com as diretrizes legais, a administração
da Companhia promoverá oportunamente a publicação do edital de segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária para tratar deste item II da
ordem do dia. A Companhia esclarece que, em segunda convocação, a referida Assembleia Geral Extraordinária será instalada com a presença de qualquer
número de acionistas. 9. Mapa de Votação: Em atendimento ao artigo 21, parágrafo 4º, da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada, bem como ao artigo 21-W, parágrafo 6º, da Instrução CVM 481, o mapa sintético final de votação constante do Anexo I (“Mapa Sintético Final”),
que é parte integrante desta ata, indica quantas aprovações, rejeições e abstenções cada deliberação recebeu, bem como o número de votos conferido a
cada candidato na eleição para o Conselho de Administração. Conforme comunicado pela Companhia em 27 e 28 de abril de 2022, não foram transmitidos
quaisquer votos pelos seus acionistas, por meio de boletim de voto à distância, à Companhia, ao escriturador das ações de emissão da Companhia, o Itaú
Corretora de Valores S.A. ou aos seus respectivos agentes de custódia. 10. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
concedeu a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, foram suspensos os trabalhos da Assembleia para
lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, que será publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos
do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelo Sr. Presidente
e pelo Sr. Secretário. Conforme comunicado pela Companhia em 27 e 28 de abril de 2022, não foram transmitidos quaisquer votos pelos seus acionistas, por
meio de boletim de voto à distância, à Companhia, ao escriturador das ações de emissão da Companhia, o Itaú Corretora de Valores S.A. ou aos seus
respectivos agentes de custódia. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2022. Ricardo Piccinini da Carvalhinha Presidente, Henrique Mercante Amaral - Secretário.

MP do governo
desagrada a Febraban

A

Federação Brasileira
de Bancos (Febraban) criticou nesta
sexta-feira a Medida Provisória 1115/22, editada pelo Poder Executivo, e que aumenta em um ponto percentual
a alíquota da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de instituições
financeiras (como bancos e
corretoras de câmbio), companhias de seguro e de capitalização. A MP foi publicada
em edição extra do Diário
Oficial da União de quintafeira (28).
“O governo erra ao aumentar, mais uma vez, a alíquota da CSLL para os bancos, onerando consumidores,
famílias e empresas, com crédito mais caro. A incidência
de mais impostos pressiona
o custo do dinheiro no país,
particularmente em um momento em que a sociedade
está suportando a subida da
taxa básica de juros para conter a escalada da inflação”,
disse em nota o presidente
da Febraban, Isaac Sidney. A
medida provisória será ainda
analisada pelos plenários da
Câmara dos Deputados e do
Senado.
Se aprovada, os bancos
passarão a recolher 21% de
CSLL, em vez dos 20% até
então em vigor. As demais
instituições, vão recolher
16%, e não mais 15%. Pelo
texto, o aumento vai vigo-

rar até o final do ano e a cobrança será iniciada após 90
dias (a partir de 1º de agosto), conforme o período da
noventena determinado pela Constituição. O governo
afirma que a MP tem por
objetivo manter o equilíbrio
orçamentário-financeiro da
União, e irá gerar um aumento de arrecadação estimado em R$ 244,1 milhões
este ano, citou em reportagem a agência Câmara.
Para Sidney, a busca de
uma narrativa contra bancos, na suposição de que
aumentar impostos do setor renderia dividendos políticos, acerta uma vez mais
o cidadão e a economia,
tornando mais caras linhas
importantes no processo
de recuperação econômica,
como financiamento imobiliário e de veículos, crédito
consignado e capital de giro.
Impacto
“A medida mostra insensibilidade com as pessoas e
empresas, particularmente
as micro e pequenas, que
mais precisam de crédito.
Nos últimos 12 meses, com
a elevação da Selic e do
custo de captação, já há aumento das taxas médias de
juros”, afirma o presidente
da Febraban.
Na opinião dele, não faz
sentido aumentar a carga

tributária em um momento
em que a economia desacelera e quando a Selic e a inflação estão nas alturas.
Para Sidney, a elevação de
impostos, além de medida
já reconhecidamente ineficaz para resolver os problemas estruturais do país,
terá impacto na inflação,
pressionando ainda mais a
estrutura de custos das famílias e das empresas, retroalimentando o processo
inflacionário.
Reformas estruturais
Sidney acredita que para enfrentar as dificuldades fiscais,
evitar impactos negativos no
custo do crédito e propiciar a
retomada consistente da economia, só há um caminho:
“perseverarmos na aprovação
da agenda de reformas estruturais em tramitação no Congresso”. Ele cita que em 2021,
o setor bancário brasileiro contribuiu com o governo e o país
quando foi feito aumento de 5
pontos percentuais na alíquota
da CSLL. A medida foi anunciada como temporária e restrita ao ano passado. Com surpresa e perplexidade, vemos
o setor bancário, que já paga
alíquota de 20% dessa contribuição contra os 9% pagos
por todos demais setores, mais
uma vez ser penalizado, prejudicando o desenvolvimento de
toda a economia.

Comissão de Valores Mobiliários
dos EUA move ação contra a Vale

A

Vale confirmou que
a Securities and Exchange Commission
dos Estados Unidos (SEC),
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, iniciou ação
judicial contra a Companhia
no Tribunal Distrital para o
Distrito Leste de Nova York.
A SEC alega que certas divulgações da Vale violaram
as leis de valores mobiliários
dos Estados Unidos.
Segundo Gustavo Duarte
Pimenta, Diretor Executivo
de Relações com Investido-

res da mineradora, o processo foca em divulgações
relacionadas à gestão de
segurança de barragens da
Vale anteriormente ao trágico rompimento da barragem em Brumadinho (MG),
ocorrido em 2019. Cerca de
272 pessoas morreram pelo
maior acidente de trabalho
já ocorrido no Brasil em
perda de vidas humanas.
Foi também um dos maiores desastres ambientais da
mineração do país, depois
do rompimento de barra-

gem em Mariana (MG), em
2015.
A Vale nega as alegações
da SEC, incluindo a alegação de que suas divulgações
violaram a lei dos Estados
Unidos, e defenderá vigorosamente este caso. A Companhia reitera o compromisso que assumiu logo após o
rompimento da barragem, e
que a tem guiado desde então, para a remediação e a reparação dos danos causados
pelo evento.

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO E PRESENCIAL, prazo: 05 dias, extraído
dos autos da Ação de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILE DE FRANCE em
face de SESSIL GUERREIRO CASANOVA e NELSON DE FREITAS VALLE (Processo nº 013197431.2018.8.19.0001): A Dra. MABEL CHRISTINA CASTRIOTO MEIRA DE VASCONCELLOS, Juíza
de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, especialmente a SESSIL GUERREIRO CASANOVA, a NELSON DE FREITAS VALLE e a
CARLA NOGUEIRA DEZAN, de que no dia 03/05/2022, às 12:00h, respectivamente, através do portal
de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), bem como
concomitantemente no Fórum Central, no lugar destinado aos leilões judiciais, será apregoado e
vendido a quem mais der acima da avaliação, e no dia 04/05/2022, no mesmo horário e local, a quem
mais der a partir de 50% da avaliação de R$ 242.930,39, o Direito e Ação sobre o Apartamento
418 situado na Avenida Prado Júnior, nº 335 - Copacabana / RJ. Cf. o 5º Ofício do RI, o ref. imóvel
encontra-se matriculado sob o nº 1735, constando, no R.05, partilha do direito e ação de 50% do
referido imóvel em favor de Sessil Guerreiro Casanova; no R.6, partilha do direito e ação de 50% do
referido imóvel em favor de Nelson de Freitas Valle; e no R.7, Penhora oriunda do presente. Débitos
de IPTU: R$ 593,00, mais acréscimos legais (2018 e 2019 - FRE 0083719-5). Não há débitos junto
ao Funesbom nos exercícios de 2017 a 2020 (Nº CBMERJ: 2111031-7). Os débitos condominiais
pendentes sobre a referida unidade correspondem, nesta data, ao valor de R$ 16.895,95. A venda se
dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especial as tributárias,
no preço, cf. artigo 908 do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter
rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que
consta no artigo 130, parágrafo único do CTN. A venda será efetuada à vista. Caso haja proposta,
por escrito, de venda do bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do NCPC, será permitido
o parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente a 50% do valor do lance, devendo o
remanescente ser pago em até 03 parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas.
Mediante depósito em conta Judicial vinculada a este Juízo junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90
dias contados da data do leilão ficando o imóvel penhorado até que o adquirente quite integralmente
o preço ofertado. No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% sobre
a soma da parcela inadimplida e as parcelas vincendas podendo, ainda, ocorrer o desfazimento
da arrematação com a perda da caução. A oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre
as propostas de pagamento parcelado. Poderá ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial
(e imediato) de 30% do valor lançado, com a complementação em 15 dias Os interessados em
participar do leilão deverão oferecer lances pela internet através do site www.rymerleiloes.com.br,
desde que estejam devidamente cadastrados no site e habilitados em até 72 horas de antecedência
do presente leilão. Caso o licitante vencedor não honre com o pagamento, será apresentado o
lance imediatamente anterior e assim sucessivamente. – E, para que chegue ao conhecimento dos
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de costume, cientes
de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do
preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de
acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o
máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos
autos acima. RJ, 07/04/2022. Eu, Thabatta Leandro Veites, Mat. 01-32666 - Chefe de Serventia, o
fiz datilografar e subscrevo. Dra. Mabel Christina Castrioto Meira de Vasconcellos - Juíza de Direito.
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Mercado de debêntures deu
um salto no primeiro trimestre

O

s três primeiros
meses de 2022
foram bons para
o mercado de debêntures.
No primeiro trimestre, os
valores emitidos alcançaram alta de 85% em relação
ao mesmo período de 2021,
além de corresponder por
cerca de 51% de todo o valor emitido no ano vigente,
informou a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM)
nesta sexta-feira.
A debênture é um valor mobiliário emitido
por sociedades por ações,
representativo de dívida,
que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia
emissora. Consiste em um
instrumento de captação
de recursos no mercado
de capitais, que as empresas utilizam para financiar
seus projetos. Os maiores
compradores das debêntu-

res no mercado brasileiro
são os investidores institucionais, como bancos,
fundos de pensão e seguradoras, os investidores
estrangeiros, além dos investidores individuais. Até
agora foi emitido um total
acumulado de R$ 104.2 bi
em valores mobiliários. Os
valores totais ficaram abaixo dos valores observados
no mesmo trimestre de
2021 (R$ 113.10 bi).
A estimativa do valor
total do mercado regulado
é de R$ 28.14 tri, 15.1%
menor que o observado no
final de 2021. No entanto,
ressalta-se que a cada virada
de ano existe um fator sazonal referente a posições de
derivativos de juros que são
desmontadas, reduzindo o
valor nocional agregado.
Dessa maneira, a melhor
comparação é com o valor
do mesmo período do ano

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ nº 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
1. Data, hora e local: Aos 29 dias de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, 8º
andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.270-900. 2. Composição da
Mesa: Sr. Fabio Bergman, Presidente; Sr. Daniel Bergman, Secretário. 2.1.
Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da Ata: (1)
dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às
matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são
do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e
autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos
termos do disposto no Parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (3)
autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos
dos Parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 3. Convocação/
Publicação: (1) O Edital de Convocação e a comunicação referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados no jornal “Monitor Mercantil” nos
dias 31 de março de 2022 e 01 e 02 de abril de 2022; (2) Os documentos de
que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
foram publicados nos jornais “Monitor Mercantil” e “Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro”, no dia 29 de março de 2022. 4. Presença: Presentes os
acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto,
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o Diretor Presidente da Companhia e Diretor de Relações
com Investidores, Sr. Fabio Bergman. 5. Ordem do Dia: A) Em matéria de
Ordem Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (b) deliberar sobre a destinação
do lucro do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (c) deliberar
sobre a manutenção do saldo remanescente da reserva de lucros a realizar, constituída na assembleia geral ordinária realizada em 28/04/2006, no
montante de R$2.295.754,75 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco
mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); (d)
deliberar sobre a manutenção da reserva constituída na assembleia geral
ordinária realizada em 30/04/2021, no montante de R$3.000.000,00 (três
milhões de reais), constituída para uso na migração tecnológica e transformação digital; (e) eleger os membros do Conselho de Administração, que
terão mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária em 2023; e
(f) fixar o montante da remuneração dos administradores. B) Assuntos legais: 6. Deliberações: Após detida análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Acionistas deliberaram: A) Em matéria de
Ordem Ordinária: (a) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com
a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as
quais foram auditadas pela Mazars Auditores Independentes; (b) Tendo em
vista que, do Lucro Líquido apresentado no exercício de 2021, no valor de
R$13.793.980,07 (treze milhões, setecentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta reais e sete centavos), já se acham deduzidas as
provisões para o imposto de renda e para a contribuição social, aprovar, por
unanimidade dos votos proferidos, a seguinte destinação do lucro apurado
no exercício em comento, conforme proposta dos membros do Conselho
de Administração e Diretoria: I) R$ 477.962,92 (quatrocentos e setenta e
sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), para Reserva Legal; II) R$ 13.316.017,18 (treze milhões, trezentos
e dezesseis mil, dezessete reais e dezoito centavos), para distribuição
a título de dividendo aos acionistas, conforme previsto no Estatuto Social e
já aprovado pelos membros do Conselho de Administração, a ser pago ao
longo do exercício de 2022, considerando como posição acionária a data
de realização desta AGO; (c) Aprovar a distribuição, a título de dividendo
aos acionistas, conforme previsto no Estatuto Social e já aprovado pelos
membros do Conselho de Administração, a ser pago ao longo do exercício
de 2022, considerando como posição acionária a data de realização desta
AGO, o saldo remanescente da reserva de lucros a realizar, constituída na
assembleia geral ordinária realizada em 28/04/2006, no montante de R$
2.295.754,75 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos
e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), que, somado
ao montante previsto na alínea “b”, inciso II acima, totaliza o montante de
R$ 15.611.711,93 (quinze milhões, seiscentos e onze mil, setecentos
e onze reais e noventa e três centavos) a ser distribuído aos acionistas
durante o exercício de 2022; (d) Aprovar a manutenção da reserva constituída na assembleia geral ordinária realizada em 30/04/2021, no montante total de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), para investimento em
migração tecnológica e transformação digital; (e) Eleger os membros do
Conselho de Administração com mandato até a Assembleia Geral Ordinária
de 2023. Assim, o referido órgão permanecerá com a seguinte composição:
Sr. Daniel Bergman, brasileiro, casado, administrador de companhias, inscrito no CRA/RJ sob o nº 02.61047-7 e no CPF/MF sob o nº 055.268.47756, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço profissional na Avenida Rouxinol nº 55, 1001 a 1007, 1013,
1014, Moema, CEP: 04516-000, como Presidente do Conselho; Sr. Fabio Bergman, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/RJ
sob o nº 200155969-0 e no CPF/MF sob o nº 082.820.237-01, residente
e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
endereço profissional na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, 8º e 9º andares,
Botafogo, CEP 22.270-900, como Conselheiro; e Sra. Sheila Bergman,
brasileira, casada, assistente social, portadora da identidade nº 2924458,
expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 349.490.977-68, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço profissional na Avenida Rouxinol nº 55, 1001 a 1007, 1013, 1014,
Moema, CEP: 04516-000, como Conselheira. Os membros ora eleitos serão empossados mediante assinatura do competente Termo de Posse lavrado em livro próprio. (f) Aprovar a fixação do montante global mensal de
R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) para remuneração dos
membros dos órgãos de administração da Companhia, ficando a critério e a
cargo do Conselho de Administração a sua distribuição individualizada; B)
Assuntos Legais: Por não haver sido solicitada sua instalação, a Assembleia deixou de instalar o Conselho Fiscal para o exercício de 2022/2023.
7. Recebimento de Votos: O Secretário da Mesa recebeu as declarações
de voto dos acionistas, as quais foram numeradas e autenticadas, e ficarão
arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º
do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 8. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados. Rio de Janeiro, RJ, 29 de abril de 2022. Fabio
Bergman - Presidente - Acionista; Daniel Bergman - Secretário - Acionista.

anterior (R$ 30.22 tri), onde
observa-se queda de apenas
6.9%.
O volume financeiro
no mercado secundário
para ações (lote padrão),
debêntures e FII iniciou
2022 abaixo da média diária do ano anterior. Já em
relação à quantidade de
contratos de derivativos
negociados no ano, todos
os contratos iniciaram
2022 com valores abaixo
aos de 2021. Tais constatações encontram-se correlacionadas ao pequeno
incremento no indicador
de risco de liquidez.
O conjunto de regulados
aumentou 3,4% em relação
ao final de 2021, somando 74.234 participantes.
Praticamente todas as categorias mostraram crescimento, com destaque para
os Agentes Autônomos de
Investimento (aumento de

PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.
CNPJ/ME N°: 24.566.534/0001-48 NIRE: 33.30031995-6
Disponibilização da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada
em 31 de Março de 2022, às 15:00h. A Companhia vem informar sobre a
disponibilização da Ata acima mencionado na página da internet deste jornal,
na mesma data desta edição impressa, a qual poderá ser acessada através
do seguinte link: https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/.
Rio de Janeiro, 02 de maio de 2022.

7,5%), que somam 19.503
participantes registrados.
Foi observada nova queda no indicador de apetite
ao risco, que tem se mantido em patamares historicamente baixos. Outro
destaque do trimestre é o
movimento de queda de
performance e alta de volatilidade dos índices de títulos corporativos globais e
emergentes.
Os dados estão apresentados, de forma consolidada, no Boletim Econômico
da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), produzido pela Assessoria de
Análise Econômica e Gestão de Riscos da autarquia.
O Boletim Econômico é
divulgado trimestralmente
pela ASA e substituiu os
antigos Boletins de Risco e
de Mercado, que foram divulgados mensalmente até a
data-base março/21.

OSX BRASIL S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- SEGUNDA CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Senhores Acionistas
da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia” ou “OSX”),
na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, a comparecerem à
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, em segunda convocação,
a ser realizada presencialmente no dia 10 de maio de 2022, às 15:00,
na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, no Estado e na
Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906 (“AGE”), a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar a reforma e a consolidação
do estatuto social da Companhia. Informações Gerais. Material de
Suporte: A Companhia esclarece ainda que encontram-se à disposição
dos acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.gov.br/cvm/
pt-br) e da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com
Investidores da Companhia (www.osx.com.br), os documentos pertinentes
à matéria a ser deliberada na AGE, em observância à Resolução CVM
nº 81/22. Participação: A participação do acionista na AGE poderá ser
pessoal ou por procurador devidamente constituído, conforme detalhado
abaixo: (A) Acionista Pessoa Física: O acionista deverá apresentar:
(i) documento de identidade do acionista; (ii) comprovante de extrato de
ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da AGE; e
(iii) em caso de participação por procurador, documentação listada no item
(C); (B) Acionista Pessoa Jurídica: O acionista deverá apresentar: (i)
documento de identidade do representante legal; (ii) comprovante de extrato
de ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da AGE;
(iii) documentação comprobatória da representação de poderes, incluindo o
instrumento de mandato e/ou os atos constitutivos e societários referentes à
nomeação; (iv) em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como
os documentos em relação ao seu administrador ou gestor; e (v) em caso
de participação por procurador, documentação listada no item (C); e (C)
Por Procurador: Caso o acionista prefira ser representado por procurador,
os seguintes documentos deverão ser apresentados: (i) documento de
identidade do procurador; e (ii) procuração, emitida há menos de 1 (um) ano
da data de realização da AGE, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da
Lei nº 6.404/76; caso o acionista seja pessoa física, o procurador deverá ser
acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira;
caso o acionista seja pessoa jurídica, poderá ser representada por seus
representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo
com seus atos constitutivos; caso o acionista fundo de investimento a
representação de seus condôminos se fará por meio de seu administrador
ou gestor, conforme aplicável. Rio de Janeiro (RJ), 02 de maio de 2022.
Paulo Esteves de Frias Villar - Presidente do Conselho de Administração.

NOVO RIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ nº 12.293.642/0001-05 - NIRE 33.3.0029422-8
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/04/2022. 1. Data,
Hora e Local: Realizada no dia 28/04/2022, às 10:00 horas, na sede social
da Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (“Companhia”), localizada na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290,
sala 101 - A, Leblon, CEP 22.430-060. 2. Convocação: Dispensada, tendo
em vista a participação de Acionistas representando a totalidade do capital
social, nos termos do art. 124, §4°, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das
S.A.”). 3. Presença: Presente a acionista titular da totalidade das ações de
emissão da Companhia. Presente, também, o Sr. Sergio Francisco Monteiro
de Carvalho Guimarães, na qualidade de representante da administração.
4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de
Carvalho Guimarães e secretariados pela Sra. Tania Maria Camilo. 5. Ordem
do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e
votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) redução do capital social da
Companhia, considerado excessivo em relação ao objeto, no montante de
até R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) (“Valor Máximo de
Redução”), sem o cancelamento de ações, com a restituição de valor aos
acionistas, na proporção de sua participação no capital social (“Redução de
Capital”); (ii) autorização para os administradores praticarem todos os atos
necessários para efetivar as deliberações acima, bem como ratificação dos
atos já praticados com esta finalidade. Deliberações: Instalada a assembleia
e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos: 1. Aprovar, por
unanimidade de votos, a lavratura da ata da presente assembleia na forma
de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, nos
termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. 1.1. Aprovar, por unanimidade de
votos, a redução do capital, observado que, nos termos do artigo 174, caput
e § 1º da Lei das S.A., a redução do capital somente se efetivará mediante a
verificação dos seguintes eventos: (a) inexistência de oposição de credores
quirografários durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de
publicação da presente ata; ou (b) pagamento do crédito ou depósito judicial
da importância reclamada por eventuais credores que se opuseram à redução
durante o prazo acima mencionado (“Data de Efetivação da Redução”).
1.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a redução de capital, no valor de
até R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) (“Valor Máximo da
Redução”), sem o cancelamento de ações, com a restituição de valor aos
acionistas, na proporção de sua participação no capital social. 1.3. Consignar
que, na data de consumação da redução, será realizada nova assembleia
geral extraordinária da Companhia para homologar a redução do capital,
com base no valor efetivamente reduzido, observado o Valor Máximo de
Redução, e alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
para contemplar o novo valor de capital social. 1.4. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização para que os administradores da Companhia
pratiquem todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima, bem
como a ratificação de todos os atos já praticados pela administração com
esta finalidade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente
declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura
da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 28/04/2022.
Mesa: Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Presidente. Tania
Maria Camilo - Secretária. Acionista Presente representando a totalidade
das ações de emissão da Companhia: 125.950 ações de emissão da Novo
Rio Empreendimento Imobiliário S.A.: Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. - Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Edital de 1ª convocação de
Assembleia Geral de Debenturistas – 1ª emissão
Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures
da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se
reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 27 de maio de 2022, às
10:30 hs, na sede da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, localizada à
Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 316, Jardim Botânico, para deliberarem
sobre as seguintes Ordens do Dia: (a) suspensão da distribuição de
amortizações extraordinárias estabelecidas no item 4.7 da Escritura de
Emissão, pelo período de 12 meses, a contar de junho de 2022, podendo
ser prorrogado, por deliberação do Conselho de Administração, por mais
12 meses. Rio de Janeiro, 02 de maio de 2022. Nanci Turibio Guimarães
- Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM. Juiz de Direito,
Dr.(a) Mabel Christina Castrioto Meira de Vasconcellos - Juiz Titular,
do Cartório da 18ª Vara Cível da Comarca da Capital, Estado do Rio de
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo,
que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Corr C - S/215/219 CEP: 20020-903
- Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel: 3133-2299 e-mail: cap18vciv@tjrj.jus.br,
tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial - CPC - Despesas
Condominiais / Condomínio em Edifício, nº 0296077-84.2020.8.19.0001,
requerida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARÍLIA, em face de ALINE
DIAS DE OLIVEIRA, brasileira, casada, Carteira de Identidade Detran
nº 09.004.883-6, inscrita no CPF 033.621.077-96 alegando em síntese o
seguinte: “A Executada é proprietária do apartamento 801, na Av. Nossa
Senhora de Copacabana, nº 793, conforme Certidão de Ônus Reais
expedida pelo 5º Ofício de Registro de Imóveis, responsável, portanto, pelo
pagamento dos encargos condominiais do seu imóvel; Contudo deixou
de pagar as cotas condominiais de 06/03/2020, 06/05/2020 a 06/07/2020,
06/11/2020 e 06/12/2020, aprovadas na Assembleia Geral Ordinária
realizada em 26/07/2019”. Assim, pelo presente edital, CITA o executado
ALINE DIAS DE OLIVEIRA, anteriormente qualificada, que se encontra
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o
pagamento da quantia de R$ 7.676,19 (Sete mil seiscentos e setenta e seis
reais e dezenove centavos) ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes
serem penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do débito.
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, em 08 de março de 2022.
Eu, Marcel de Carvalho Ribeiro Dias - Técnico de Atividade Judiciária Matr. 01/22792, digitei. E eu, Thabatta Leandro Veites - Chefe de Serventia
- Matr. 01/32666, o subscrevo.

SINDICATO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGA E LOGÍSTICA DO RIO DE JANEIRO - SINDICARGA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: O Sindicato das
Empresas do Transporte Rodoviário de Carga e Logística do Rio de Janeiro,
convoca os empresários integrantes da categoria, associados, vinculados
aos segmentos de carga seca, água, leite e derivados, malotes, moto frete e
documentos bancários, bem como aqueles que possuam, em seus quadros
funcionais, motoristas e ajudantes de cargas, empresários estes estabelecidos, com matriz ou filial, nos municípios do Estado do Rio de Janeiro envolvidos na base territorial desta Entidade, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 09/05/2022, às 11:00h em primeira convocação,
e às 11:30h em segunda e última convocação, que se realizará através
do sistema de videoconferência, ZOOM, entrar na reunião Zoom:https://
us02web.zoom.us/j/87441964751?pwd=T293Si94ckU4c3ZLaTZHbnpqY
mVVZz09 / ID da reunião: 874 4196 4751 / Senha de acesso: 979020, que
será transmitida da sede social da entidade, sito à Rua Jequiriça, 167 - Penha - Rio de Janeiro, RJ, sendo facultado aos empresários ora convocados
fazerem-se representar por procuradores munidos de instrumento público
particular, este último com firma reconhecida, desde que citadas procurações outorguem poderes expressos para participação na Assembleia notadamente poderes específicos para votar e deliberar, de acordo com previsto
no item “b” do inciso II do artigo 39 do estatuto social do SINDICARGA sobre
a seguinte ordem do dia I) Pleito das categorias laborais - Federação e Sindicatos face às negociações relativas as convenções coletivas data-base
2022/2023; II) Assuntos gerais. A ausência aplicará na aceitação integral
das decisões aprovadas. Silvio Carvalho - Presidente do SINDICARGA.

MAPISA I S.A.
CNPJ/ME nº 10.930.771/0001-31 - NIRE nº 3330029064-8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/04/2022. Realizada na forma, data, local e condições a seguir indicadas: Data, Horário
e Local: Realizada na sede da Companhia na Av. Afrânio de Melo Franco,
290 - Sala 101-A - Leblon - CEP: 22430-060 - Rio de Janeiro - RJ, às 15:30
do dia 28/04/2022. Convocação: Realizada através de convocação pessoal de todos os acionistas. Mesa Diretora: Presidente: Sergio Alberto
Monteiro de Carvalho. Secretário: Sergio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia:
Deliberar sobre as seguintes matérias: 1. Reuniram-se os acionistas da
Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do
dia: (i) a redução do capital social da Companhia, considerado excessivo
em relação ao objeto, no valor de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais) (“Valor Máximo da Redução”), sem o cancelamento de ações, com
a restituição de valor aos acionistas, na proporção de sua participação no
capital social e (ii) autorização para que os administradores da Companhia
pratiquem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir a deliberação
acima, bem como a ratificação dos atos já praticados com esta finalidade.
Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e discussão das
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram,
por unanimidade de votos: 1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura
da ata da presente assembleia na forma de sumário contendo transcrição
apenas das deliberações tomadas, nos termos do artigo 6º, §3º do estatuto
da Companhia e do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. 1.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a redução do capital, observado que, nos termos do artigo
174, caput e § 1º da Lei das S.A., a redução do capital somente se efetivará
mediante a verificação dos seguintes eventos: (a) inexistência de oposição
de credores quirografários durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da
data de publicação da presente ata; ou (b) pagamento do crédito ou depósito
judicial da importância reclamada por eventuais credores que se opuseram
à redução durante o prazo acima mencionado (“Data de Efetivação da
Redução”). 1.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a redução de capital,
no valor de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (“Valor Máximo da
Redução”), sem o cancelamento de ações, com a restituição de valor aos
acionistas, na proporção de sua participação no capital social; 1.3. Consignar
que, na data de consumação da redução, será realizada nova assembleia
geral extraordinária da Companhia para homologar a redução do capital,
com base no valor efetivamente reduzido, observado o Valor Máximo de
Redução, e alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
para contemplar o novo valor de capital social; 1.4. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização para que os administradores da Companhia
pratiquem todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima, bem
como a ratificação de todos os atos já praticados pela administração com
esta finalidade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente
declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura
da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 28/04/2022.
Mesa Diretora: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho. Sergio Francisco
Monteiro de Carvalho Guimarães. Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. - Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. Joaquim
Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 30 de abril, 1º e 2 de maio de 2022
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Relatório da Diretoria
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Atendendo às determinações legais, a Diretoria submete à apreciação o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados do exercício e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31-12-21.
Rio de Janeiro-RJ, 28 de abril de 2022. A Diretoria
A Administração da Merck S.A. comunica aos seus acionistas, clientes e fornecedores que as Notas Explicativas completas e o relatório dos auditores independentes dos períodos ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020,
encontram-se à disposição na versão online deste Jornal.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de Reais)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Consolidado
Controladora
____________________
____________________
Consolidado
Controladora
____________________
____________________
2021
2020
2021
2020
________
________
________
________
Ativo
2021
2020
2021
2020 Passivo
________
________
________
________
Circulante
Circulante
151.990
128.076
143.125
121.992
Caixa e equivalentes de caixa
221.871
137.033
220.134
133.916 Fornecedores - Terceiros
3.355
3.528
3.355
3.528
Contas a receber - Terceiros
329.538
319.266
312.789
307.325 Passivo de Arrendamento
31.687
9.272
23.616
1
Contas a receber - Partes relacionadas
92.550
51.359
92.550
45.971 Fornecedores - Partes relacionadas
36.010
8.288
30.650
4.611
Estoques
359.904
348.478
313.269
309.344 Impostos e contribuições a recolher
46.483
35.765
44.246
33.972
Impostos a recuperar
122.179
44.283
99.143
31.482 Salários, provisão para férias e 13º Salário
28.730
21.010
26.873
18.401
Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar
29.204
10.896
17.736
- Provisões diversas
84.338
42.514
84.338
42.514
Outros ativos
25.428
25.427
18.102
18.190 Dividendos a pagar
________
________
________
________
8.695
8.150
6.243
6.538
________
________
________
________
1.180.674
936.742
1.073.723
846.228 Outras contas a pagar
________
________
________
________
391.288
256.603
362.446
231.557
________
________
________
________
Não circulante
Não circulante
27.139
12.306
10.631
5.088
Investimento
9.407
2.556 Provisões diversas
3.449
16.536
13.449
16.536
Mútuo - Partes relacionadas
62.009
62.009 Passivo de Arrendamento
23.263
25.943
23.263
25.943
Depósitos Judiciais
9.078
9.018
8.277
8.197 Benefícios a empregados
25.023
27.048
17.935
18.726
________
________
________
________
Imposto de renda e contribuição social diferidos
67.096
47.115
52.734
35.048 Provisão para contingências
88.874
81.833
65.278
66.293
Imobilizado
399.736
388.937
397.996
387.188
________
________
________
________
Intangível
41.698
42.368
41.698
42.368 Patrimônio líquido
________
________
________
________
733.689
733.689
733.689
517.608
487.438
572.121
537.366 Capital social
733.689
Perda em transação com entidade sob controle comum
(43.426)
(43.426)
(43.426)
(43.426)
Reservas de capital
31.721
31.721
31.721
31.721
Ajuste de avaliação patrimonial
(11.966)
(10.065)
(11.966)
(10.065)
Reserva de Lucros
508.102
373.825
508.102
373.825
________
________
________
________
1.218.120
1.085.744
1.218.120
1.085.744
________
________
________
________
________
________
________
________
Total do ativo
1.698.282
1.424.180
1.645.844
1.383.594
1.698.282
1.424.180
1.645.844
1.383.594
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________ Total do passivo
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de Reais)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Reserva de lucros
_________________________________________
Transação com
Reserva de
Outros
Capital
entidade sob
Reservas
Reserva
Incentivos
Retenção
Resultados
Lucros
social
controle comum
de
capital
legal
Fiscais
de lucros
abrangentes
acumulados
Total
_______
______________
________
_______
_________
________
___________
___________
_________
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
733.689
(43.426)
31.721
34.875
113.605
161.983
(9.202)
1.023.245
Lucro líquido do exercício
83.099
83.099
Benefício sobre pensões
(864)
(864)
Destinação do lucro:
Reserva legal
4.155
(4.155)
Reserva de incentivos ﬁscais
11.106
(11.106)
Dividendo mínimo a pagar
(19.736)
(19.736)
Retenção de lucros
48.102
(48.102)
_____________________________________________________
______________________
_________Saldos em 31 de Dezembro de 2020
733.689
(43.426)
31.721
39.030
124.711
210.085
(10.066)
1.085.744
_______
______________
________
_______
_________
________
___________
____________________
Lucro líquido do exercício
176.100
176.100
Benefício sobre pensões
(1.900)
(1.900)
Destinação do lucro:
Reserva legal
8.805
(8.805)
Reserva de incentivos ﬁscais
10.722
(10.722)
Dividendo mínimo a pagar
(41.824)
(41.824)
Retenção de lucros
114.749
(114.749)
_____________________________________________________
______________________
_________Saldos em 31 de Dezembro de 2021
733.689
(43.426)
31.721
47.835
135.433
324.834
(11.966)
1.218.120
_______
______________
________
_______
_________
________
___________
____________________
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Demonstrações de resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de Reais)
_____________________________________________________________________________________________
(Em milhares de Reais)
Consolidado ______________________
Controladora _____________________________________________________________________________________________
_______________________
Consolidado ____________________
Controladora
____________________
2021
2020 __________
2021 __________
2020
__________
__________
2021
2020 ________
2021
2020
________
________
________
Receita operacional líquida
1.681.197
1.636.515
1.549.506
1.396.611
Custos das vendas
(822.752)
(884.021) __________
(736.275) __________
(755.668) Fluxo de caixa das atividades operacionais
__________
__________
Lucro bruto
858.445
752.494 __________
813.231 __________
640.943 Lucro líquido do exercício
__________
__________
176.100
83.099
176.100
83.099
Despesas com vendas
(39.482)
(38.246)
(36.763)
(32.267) Ajustes para conciliar o lucro líquido:
Despesas administrativas
(603.541)
(549.644)
(556.327)
(501.989) Despesas com depreciação e amortização
42.400
44.736
42.391
44.660
Despesas com pesquisa e desenvolvimento
(4.859)
(5.023)
(4.837)
(4.889) Provisão/(Reversão) para obsolescência
11.742
(8.818)
14.202
(9.672)
Perda por redução ao valor recuperável de contas
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber
802
1.012
74
1.012
a receber
(802)
(1.012)
(74)
(1.012) Constituição outras provisões
334
1.783
334
1.783
Outras receitas (despesas) operacionais
44.183
23.187
30.716
23.980 Resultado de participações em investimentos
(6.851)
2.693
Resultado de equivalência patrimonial
6.851 __________
(2.693) Constituição (reversão) provisão para contingências
____________________- __________
(2.025)
2.913
(791)
4.989
Total de despesas operacionais
(604.501)
(570.738)
(560.434)
(518.870) Impostos de renda e contribuição social diferidos
(19.981)
7.287
(17.687)
4.115
Receita ﬁnanceira
13.345
15.453
12.234
15.007 Despesas (Receitas) ﬁnanceiras, líquidas
(5.529)
39.818
(4.847)
2.599
Despesa ﬁnanceira
(7.816)
(55.271) __________
(7.387) __________
(17.606) Impostos de Renda corrente
__________
__________
75.512
37.200
72.486
23.015
Resultado ﬁnanceiro
5.529
(39.818)
4.847
(2.599) Contribuição Social corrente
27.843
14.352 ________
26.745
9.245
________
________
________
Resultado antes dos Impostos sobre o lucro
259.473
141.938 __________
257.644 __________
119.474
__________
__________
307.198
223.382 ________
302.156
167.538
________
________
________
Imposto de renda e contribuição social corrente
(102.257)
(51.552)
(99.231)
(32.260) Variações nos ativos e passivos:
Imposto de renda e contribuição social diferido
18.884
(7.287) __________
17.687 __________
(4.115) Contas a receber - Terceiros
__________
__________
(11.074)
47.428
(5.538)
48.394
Estoques
(23.168)
(27.602)
(18.127)
(19.151)
Total de provisão para imposto de renda e
(88.845)
13.750
(79.303)
32.231
contribuição social
(83.373)
(58.839)
(81.544)
(36.375) Impostos a recuperar
1.416
2.736
2.750
(3.558)
Lucro líquido do exercício
176.100
83.099 __________
176.100 __________
83.099 Outros ativos
__________
__________
23.913
44.409
21.133
51.479
Lucro básico por ação - R$
0,00024
0,00007
0,00024
0,00011 Fornecedores - Terceiros
(18.776)
(3.120)
(22.964)
(22.153)
Quantidade de ações
733.689.398
733.689.398 __________
733.689.398 __________
733.689.398 Fornecedores - Partes relacionadas
__________
__________
Outras contas a pagar e provisões
29.161
(13.955)
19.425
(5.553)
Impostos e contribuições a recolher
27.808
(18.637) ________
26.039
(17.035)
________
________
________
Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(59.565)
45.009 ________
(56.585)
64.654
________
________
________
(Em milhares de Reais)
_____________________________________________________________________________________________
7.368
(39.818)
6.685
(2.599)
Consolidado ______________________
Controladora Juros e variação cambial recebido (pagos)
______________________
(1.838)
(2.346)
(1.838)
(2.346)
2021
2020 __________
2021 __________
2020 Juros pagos sobre arrendamento
_________
__________
Imposto de Renda pago sobre o lucro
(79.754)
(38.287)
(76.728)
(38.287)
Lucro líquido do exercício
176.100
83.099
176.100
83.099 Contribuição Social paga sobre o lucro
(29.696)
(14.345)
(28.597)
(14.345)
Itens que não serão reclassiﬁcados para o resultado
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
143.713
173.595 ________
145.093
174.615
________
________
________
Efeito do plano de benefício deﬁnido
(1.900)
(864) __________
(1.900) __________
(864) Fluxos de caixa das atividades de investimentos
_________
__________
Resultado abrangente do exercício
174.200
82.235 __________
174.200 __________
82.235 Mutuo com partes relacionadas
_________
__________
957
Venda de ativo Permanente
(11)
(11)
Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras
Aquisição de ativo imobilizado/Intangível
(51.239)
(71.326) ________
(51.239)
(71.326)
________
________
________
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
_____________________________________________________________________________________________
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(51.250)
(70.369) ________
(51.250)
(71.326)
________
________
________
1. Contexto Operacional: A Merck S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado e opera sob
a gestão internacional de sua matriz, a Merck KgaA, situada em Darmstadt, na Alemanha. Seu objeto social no Bra- Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
(7.625)
(10.247) ________
(7.625)
(10.169)
________
________
________
sil, com sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 1.099 Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ, consiste na fabricação e co- Principal pago - Arrendamento
(7.625)
(10.247) ________
(7.625)
(10.169)
________
________
________
mercialização de produtos químicos, farmacêuticos, cosméticos, reagentes, meios de cultura, fertilização humana e Caixa líquido utilizado das atividades de ﬁnanciamento
84.838
92.979
86.218
93.120
aparelhos cientíﬁcos. A Companhia possui o controle da empresa Sigma-Aldrich Brasil Ltda, com sede na Rua Torre Aumento do caixa e equivalentes de caixa
137.033
44.054
133.916
40.796
Eiﬀel, 100 Lote 3A - Parque Rincão, Cotia / SP, seu objeto social consiste na revenda de instrumentos e materiais No início do exercício
221.871
137.033 ________
220.134
133.916
________
________
________
para uso médico, cirúrgico, hospitalar e labotatoriais. 2. Base de preparação a. Declaração de conformidade: No ﬁm do exercício
84.838
92.979 ________
86.218
93.120
________
________
________
As demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo Aumento do caixa e equivalentes de caixa
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão dessas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolida(f)
Imposto
de
renda
e
contribuição
social:
O
imposto
de
renda
e
a
contribuição
social
do
exercício,
corrente
e
das do exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 foi autorizada pela Diretoria em 28 de abril de 2022. b. Moeda
funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas estão apresen- diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável extadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações ﬁnanceiras apresentadas em Real cedente a R$ 240 para o imposto de renda e alíquota de 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. Uso de estimativas e o lucro líquido. A compensação de prejuízos ﬁscais é limitada a 30% do lucro tributável do exercício e não possui
julgamentos: Na preparação destas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas e individuais a Administração utilizou prazo prescricional. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ati- contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a
menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados
vos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas abrangentes. (vi) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente: A despesa de imposto corsão revistos de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em rente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste
que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Mensuração do valor justo: Uma série aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a
de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passivos ﬁnan- receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo ﬁscal pela melhor estimativa do valor esperaceiros e não ﬁnanceiros. A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração de valor do dos impostos a serem pagos ou recebidos que reﬂetem as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver.
justo. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar todas as mensurações Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos ﬁscais
signiﬁcativas de valor justo. A equipe de avaliação revisa regularmente dados não observáveis signiﬁcativos e ajus- correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. (vii) Despesas de imposto de renda
tes de avaliação. Se informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada e contribuição social diferido: Ativos e passivos ﬁscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças
para mensurar valor justo, a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos registrados contabilmente pelo regime de competência
de que tais avaliações atendem os requisitos dos CPC / IFRS, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que e os valores permitidos para uso pela legislação tributária. As mudanças dos ativos e passivos ﬁscais diferidos no
tais avaliações devem ser classiﬁcadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a usa dados observá- exercício são reconhecidas como despesas de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo diferido
veis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classiﬁcados em diferentes níveis em uma hierarquia é reconhecido em relação aos prejuízos ﬁscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. Nível 1: preços cotados em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra as quais serão utilizados. Ativos
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. Nível 2: inputs, exceto os preços cotados inclu- ﬁscais diferidos são revisados a cada data de balanço e reduzidos na extensão em que sua realização não seja
ídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de mais provável. Ativos e passivos ﬁscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar
preços). Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a
não observáveis). 3. Mudança nas principais políticas contábeis: As alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos ﬁscais diferidos reﬂetem as consequências tributárias decor39, CPC 40/IFRS 7 e CPC 06/IFRS 16 sobre Reforma da Taxa de Juros de Referência – Fase 2 entraram em vigor a rentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos
partir de 1º de janeiro de 2021, mas não afetaram a elaboração das demonstrações ﬁnanceiras da Sociedade. ﬁscais diferidos são compensados somente quando certos critérios forem atendidos. (g) Estoques: Os estoques
4. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de ma- são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável.. O custo dos estoques inclui gastos incorridos
neira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas. na aquisição, transporte e armazenagem, e adicionalmente os valores são reduzidos ao valor realizável líquido.
Abaixo apresentamos um índice das principais políticas contábeis, cujos detalhes estão disponíveis nas páginas No caso de estoques acabados e estoques em elaboração, o custo inclui as despesas gerais de fabricação basecorrespondentes. (a) Base de consolidação; (b) Moeda estrangeira; (c) Receita de contrato com cliente; (d) Benefí- adas na capacidade normal de operação. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercios a empregados; (e) Receitas ﬁnanceiras e despesas ﬁnanceiras; (f) Imposto de renda e contribuição social; cado. (h) Imobilizado: (viii) Reconhecimento e mensuração> Itens do imobilizado são mensurados pelo custo
(g) Estoques; (h) Imobilizado; (i) Ativos intangíveis e ágio; (j) Instrumentos ﬁnanceiros; (k) Redução ao valor recupe- histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
rável (Impairment); (l) Provisões; (m) Arrendamentos; (n) Mensuração do valor justo; (a) Base de consolidação: redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes signiﬁcativas de um item do imobilizado têm diferentes
(i) Controladas? A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos va- vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componente principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na
riáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o
poder sobre a entidade. As demonstrações ﬁnanceiras de controladas são incluídas nas demonstrações ﬁnanceiras valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. (ix) Depreciação:
consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais esNas demonstrações ﬁnanceiras individuais da controladora, as informações ﬁnanceiras de controladas são reconhe- timados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, já que esse método é o que mais perto
cidas por meio do método de equivalência patrimonial. (ii) Transações eliminadas na consolidação: Saldos e reﬂete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo A depreciação é reconhecida
transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intragrupo, são no resultado. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas ao ativo imobilizado são as seguintes:
eliminados na preparação das demonstrações ﬁnanceiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transa- Edifícios
25 anos
ções com investida, registrado por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento. Prejuízos não re- Máquinas e Equipamentos
10 anos
alizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o Móveis e Utensílios
5 anos
ponto em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. (b) Moeda estrangeira: Transações Veículos
5 anos
em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional utilizada pela Companhia, pelas taxas de câmbio nas Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício
datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de e ajustados caso seja apropriado. (i) Intangíveis e Ágio: (x) Ágio: Referente aquisição da Millipore Indústria e
apresentação são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio vigente naquela data. O ganho ou perda Comércio Ltda., controlada incorporada, baseado em rentabilidade futura não amortizado e sujeito a teste anual
cambial em itens monetários é a diferença entre o valor da moeda funcional no começo do período, ajustado por juros de recuperação. (xi) Outros ativos intangíveis: Os ativos intangíveis adquiridos pela Companhia de terceiros e
e pagamentos efetivos durante o período, e o valor em moeda estrangeira à taxa de câmbio no ﬁnal do período de que tem vidas úteis ﬁnitas são mensurados pelo custo, deduzidos da amortização acumulada e quaisquer perdas
apresentação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes na conversão são reconhecidas no resultado. acumuladas por redução ao valor recuperável. (xii) Amortização: Amortização é calculada utilizando o método
(c) Receita de contrato com cliente: A receita é reconhecida no resultado quando ou à medida que seja satisfeita linear baseado na vida útil estimada dos itens para amortizar o custo de itens do ativo intangível, líquido de seus
a obrigação de performance ao transferir o controle do produto ou serviço prometido ao cliente. O produto ou serviço valores residuais estimados. A amortização é reconhecida no resultado. As vidas úteis estimadas são as seguintes:
é considerado transferido quando ou à medida que o cliente obtém o controle do mesmo. Os custos associados e a Marcas e patentes
10 anos
possível devolução de mercadorias podem ser estimados de maneira conﬁável. Caso seja provável que descontos Software
3 anos
serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira conﬁável, então o desconto é reconhecido como uma Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício
redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. (d) Benefícios a empregados: (iii) Benefí- e ajustados caso seja apropriado. Obras em andamento. Obras em andamento representam o valor bruto pago aos
cio de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como fornecedores com gastos relativos à obras ainda não concluídas e/ou equipamentos entregues porém não aptos
despesas de pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do à operação que se destinam até a data do balanço. No balanço patrimonial, obras em andamento são apresenpagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montan- tas dentro do total do imobilizado, e/ou Intangível de acordo com a futura destinação após estar apto a operação.
te em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira conﬁável. Com a conclusão das instalações e/ou ﬁnalização das obras, estando os mesmos disponíveis para o uso, é feito a
(iv) Planos de benefício deﬁnido: O plano de pensão de benefício deﬁnido é o valor do benefício futuro que os transferência de obras em andamento para a classe de ativo que se destina, só assim passam a ser depreciadas ou
empregados auferiram como retorno pelo serviço prestado em anos anteriores. O cálculo é realizado através do amortizadas mensalmente. (j) Instrumentos ﬁnanceiros: (xiii) Reconhecimento e mensuração inicial: O contas
método de crédito unitário anual projetado, para isso foi contratada a Towers Watson para a realização da avaliação a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados.
atuarial dos benefícios de natureza previdenciária pagos por meio de um plano PGBL, administrado pela Metropoli- Todos os outros ativos e passivos ﬁnanceiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte
tan Life Seguros e Previdência Privada S.A. (Metlife). (v) Benefício de término de vínculo empregatício: Os bene- das disposições contratuais do instrumento. Provisão para perdas de crédito esperadas: Para todas as contas a
fícios de término de vínculo empregatício são reconhecidos como despesa quando a Companhia não pode mais re- receber de clientes, o modelo simpliﬁcado de perda esperada foi aplicado na Companhia. A abordagem simpliﬁcada
tirar a oferta desses benefícios e quando a Companhia reconhece os custos de uma reestruturação. é um modelo de perda esperada de 3 níveis. No reconhecimento inicial, as contas a receber de clientes estão sujeitas
Caso pagamentos sejam liquidados depois de 12 meses da data do balanço, então eles são descontados aos seus às regras de avaliação do Nível 1 e 2 e uma provisão para perdas é reconhecida diretamente. Essa provisão para
valores presentes. (e) Receitas ﬁnanceiras e despesas ﬁnanceiras: As receitas e despesas ﬁnanceiras da Com- perdas é mensurada pela perda de crédito esperada da vida útil (ECL). A ECL vitalícia é a perda de crédito esperada
panhia compreendem: Receita de Juros; Despesas de Juros; Ganhos/perdas líquidas de ativos ﬁnanceiros mensu- resultante de todos os possíveis eventos durante a vida útil esperada do recebível. A taxa de ECL aplicada inicialrados pelo valor justo por meio do resultado; e Ganhos/perdas líquidas de variação cambial sobre ativos e passivos mente às contas a receber de clientes depende do tipo de cliente. Os clientes são agrupados em diferentes grupos.
ﬁnanceiros. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
Dentro de um grupo, os clientes mostram um risco semelhante ou homogêneo de padrão.
continua...

10 Financeiro

Sábado, domingo e segunda-feira, 30 de abril, 1º e 2 de maio de 2022

l Monitor Mercantil

Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras - (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Se um cliente ﬁcar com prejuízo no crédito, as contas a receber desse cliente serão transferidas para o Nível 3 e a como não ﬁnanceiros. Quando disponível, a Companhia mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço
aplicação das taxas ECL de Nível 1 e 2 não será mais permitida e o percentual aplicado passa a ser de 100%. Ativos cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as transações para
ﬁnanceiros - avaliação sobre se os ﬂuxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros. o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suﬁcientes para fornecer informações de preciﬁcação de forPara ﬁns dessa avaliação, o ‘principal’ é deﬁnido como o valor justo do ativo ﬁnanceiro no reconhecimento inicial. ma contínua. Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, o Grupo utiliza técnicas de avaliação que
Os ‘juros’ são deﬁnidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associa- maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A técnica de
do ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em conta na preciﬁcação
empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. Caixa e de uma transação. A melhor evidência do valor justo de um instrumento ﬁnanceiro no reconhecimento inicial é norequivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos ﬁnanceiros com vencimento original de três meses malmente o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se a Companhia deterou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insigniﬁcante de alteração no valor, e são minar que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidenciado nem
utilizados nas liquidações das obrigações de curto prazo. Os ativos ﬁnanceiros e suas respectivas categorias estão por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação
classiﬁcados na nota explicativa nº 25. Os passivos ﬁnanceiros foram classiﬁcados como mensurados ao custo para a qual quaisquer dados não observáveis são julgados como insigniﬁcantes em relação à mensuração, então o
amortizado ou ao VJR, quando aplicável. Um passivo ﬁnanceiro é classiﬁcado como mensurado ao valor justo por instrumento ﬁnanceiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado para diferir a diferença entre o valor justo
meio do resultado caso for classiﬁcado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida no resultado numa
no reconhecimento inicial. Passivos ﬁnanceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o momento em que a avaliação é totalmente suportada por
líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos ﬁnanceiros são subsequentemente mensura- dados de mercado observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro. 5. Caixa e Equivalente de
dos pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são caixa: Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de caixa e bancos está representado, substancialmente, por aplicações
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. automáticas de curto prazo com base no saldo de nossa conta corrente junto à uma instituição ﬁnanceira, com uma
Os passivos ﬁnanceiros e suas respectivas categorias estão classiﬁcados na nota explicativa nº 25. (ii) Ativos e remuneração equivalente a 20% (vinte por cento) da taxa média dos depósitos interﬁnanceiros, calculada e divulpassivos ﬁnanceiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimento: A Companhia reconhece os gada pela câmara de custódia e liquidação - CETIP (Taxa Selic em média 0,4% ao mês), com possibilidade de
recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos ﬁnanceiros (como aplicações ﬁnan- resgate antecipado a qualquer momento. O saldo de aplicações ﬁnanceiras é representado pela aplicação no fundo
ceiras) são reconhecidos inicialmente na data da negociação, que é a data na qual a Companhia se torna uma das de investimento Itaú Soberano, classiﬁcado como “referenciado DI”, que acompanha a variação do CDI, de forma
partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um ativo ﬁnanceiro quando os di- que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos componentes de sua carteira estejam atrelados, direta
reitos contratuais aos ﬂuxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimen- ou indiretamente, a este parâmetro. Este investimento é de prazo indeterminado e pode ser resgatado a qualquer
to dos ﬂuxos de caixa contratuais sobre um ativo ﬁnanceiro em uma transação na qual substancialmente todos os momento desde a data de aplicação. Com uma remuneração média de 99% sobre a taxa Selic. Do montante apreriscos e benefícios da titularidade do ativo ﬁnanceiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou sentado R$ 83.150 será destinado a pedido da Matriz, para futuro pagamento de dividendos porém sem data preretida pelo Companhia em tais ativos ﬁnanceiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. vista até o momento. 6. Arrendamento: Arrendamentos como arrendatário: A companhia arrenda Imóveis que
A Companhia desreconhece um passivo ﬁnanceiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expi- são utilizados como escritórios e depósito de mercadoria para revenda. Esses arrendamentos possuem contratos
rada. Os ativos ou passivos ﬁnanceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial com duração de três e de dez anos, com opção de renovação do arrendamento após este período. Os pagamentos
quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liqui- de arrendamento são reajustados anualmente, para reﬂetir os valores de mercado. Alguns arrendamentos propordá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (iii) Ativos ﬁnanceiros não cionam pagamentos adicionais de aluguel, que são baseados em alterações do índice geral de preços. Para certos
derivativos - Mensuração: Ativos ﬁnanceiros mensurados pelo valor justo por meio de resultado. Um ativo ﬁnan- arrendamentos, a Companhia é impedido de entrar em qualquer contrato de sub-arrendamento. A companhia arceiro é classiﬁcado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classiﬁcado como mantido renda também máquinas, equipamentos operacionais e veículos, Esses arrendamentos possuem contratos com
para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reco- duração de quatro anos para máquinas e equipamentos e três anos veículos, após esse período há uma nova
nhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos ﬁnanceiros mensurados ao custo amortizado: Uma perda avaliação dos valores de mercado e nem sempre há uma renovação de contratos. A companhia arrenda equipapor redução ao valor recuperável á calculada como diferença entre o valor contábil e o valor presente dos ﬂuxos de mentos de TI com prazos de contrato de um a três anos. Esses arrendamentos são de curto prazo e/ou arrendacaixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resul- mentos de itens de baixo valor. A companhia optou por não reconhecer os ativos de direito de uso e passivos de
tado e reﬂetidas em uma conta de provisão. Quando a Companhia considera que não há expectativa razoável de arrendamento para esses arrendamentos. A norma deﬁne que um contrato é ou contém um arrendamento quando
recuperação, os valores são baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda, a provisão é transmite o direito de controlar o uso de um ativo identiﬁcado por determinado período, em troca de uma contrapresrevertida através do resultado. (iv) Instrumentos ﬁnanceiros derivativos e contabilidade de hedge: A Compa- tação. O impacto produzido na demonstração de resultados a partir da adoção do CPC 06 (R2) é a substituição do
nhia mantém instrumentos ﬁnanceiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação de moeda custo linear com aluguéis (arrendamento operacional) pelo custo linear de depreciação do direito de uso dos ativos
estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de seus contratos principais e registrados sepa- objetos desses contratos e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento calculadas utilizando as
radamente caso o contrato principal não seja um ativo ﬁnanceiro e certos critérios sejam atingidos. Os derivativos taxas efetivas de captação à época da contratação dessas transações. A seguir são apresentadas informações
são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo sobre o reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil utilivalor justo e as variações no valor justo são normalmente registradas no resultado. A Companhia designa certos zados pela Companhia: Reconhecimento: O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado ao valor presenderivativos como instrumentos de hedge para proteção da variabilidade dos ﬂuxos de caixa associada a transações te, descontado pela taxa de juros nominal incremental de empréstimo da Companhia, líquido dos seguintes efeitos:
previstas altamente prováveis, resultantes de mudanças nas taxas de câmbio e de juros, além de determinados (a) Pagamentos de arrendamentos variáveis baseados em índice ou taxa; (b) Valores pagos pelo arrendatário sob
passivos ﬁnanceiros derivativos e não derivativos como instrumentos de hedge de riscos cambiais de um investi- garantias de valores residuais; (c) Preço de exercício de uma opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmento líquido em uma operação estrangeira. (v) Passivos ﬁnanceiros não derivativos - mensuração: Um passi- mente certo de que irá exercer a opção; Os ativos de direito de uso são mensurados de acordo com os itens a sevo ﬁnanceiro é classiﬁcado como mensurado pelo valor justo por meio de resultado. Os custos da transação são guir: (a) O valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento; (b) Quaisquer pagamentos de arrendamentos
reconhecidos no resultado conforme incorridos. Outros passivos ﬁnanceiros não derivativos são mensurados ini- feitos na data inicial ou antes dela menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; e (c) Quaisquer custos
cialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, diretos iniciais. b. Julgamentos críticos na determinação do prazo do arrendamento: Ao determinar o prazo do
esses passivos ﬁnanceiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. (k) Re- arrendamento, a Companhia considera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econômico para o
dução ao valor recuperável - (Impairment): Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resul- exercício de uma opção de prorrogação ou de rescisão de um contrato de arrendamento. As opções de prorrogação
tado. Para isso os ativos têm os seus valores recuperáveis testados e revistos a cada encerramento de exercício (ou períodos após as opções de extinção) são incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza
para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. (l) Provisões: Uma provisão razoável de que o arrendamento será prorrogado (ou não será extinto). Essa avaliação é revisada caso ocorra
é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal constituída como resultado de um evento ou mudança signiﬁcativa nas circunstâncias que afete tal avaliação e que esteja sob o controle da arrendaevento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são tária. Durante o exercício corrente, o efeito ﬁnanceiro da revisão dos prazos de arrendamentos foi contabilizado, a
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. (m) Arrendamentos: No início de um ﬁm de reﬂetir o efeito do exercício das opções de prorrogação. 7. Patrimônio Líquido: (i) Capital social: O Capital
contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arren- subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 está representado por R$ 733.689.397 ações ordinárias,
damento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identiﬁcado por um período de tempo em de valor nominal de R$ 1,00 (um Real) cada uma, totalizando um montante de R$ 733.689.
troca de contraprestação. Como arrendatário: No início ou na modiﬁcação de um contrato que contém um compo2021
2020
__________
__________
nente de arrendamento, a Companhia aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento Domiciliados no exterior
Millipore International Holding S.à r.l.
733.689.397
733.689.397
com base em seus preços individuais. A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arren- Domiciliados no exterior
Merck Chemical B.V.
1
1
__________
__________
damento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que com733.689.398
733.689.398
__________
__________
preende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de arren- (ii) Reserva de lucros: a) Reserva legal: Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício
damento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Em 2021, a Companhia
estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restau- constituiu R$ 8.805 de reserva legal (R$ 4.155 em 2020). b) Reserva de lucros: É destinada à aplicação em
rando o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condi- investimentos previstos no orçamento de capital, conforme proposta previamente aprovada pela Diretoria para o
ções do arrendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo de direito de uso é subse- exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021. Em 2021, a Companhia transferiu para a reserva de lucro R$ 114.749
quentemente depreciado pelo método linear desde a data de início até o ﬁnal do prazo do arrendamento, a menos (R$ 48.102 em 2020). c) Reserva de Incentivos Fiscais: Em 2021, o montante de R$ 10.722 (R$ 11.106, em 2020),
que o arrendamento transﬁra a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao ﬁm do prazo do arrendamento, refere-se às subvenções governamentais decorrentes de incentivos ﬁscais, que foram registradas no resultado do
ou se o custo do ativo de direito de uso reﬂetir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo período como redução do imposto apurado, em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 07(R1) - Subvenção
de direito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na mesma base que a e Assistência Governamentais/(IAS 20). A parcela do lucro decorrente desses incentivos ﬁscais é objeto de desdo ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao tinação à Reserva de Lucro denominada Reserva de Incentivos Fiscais, em conformidade com o artigo 195-A da
valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações do passivo de arrendamento. O passivo Lei nº 6.404/1976, a qual somente é utilizada para aumento do capital social ou eventual absorção de prejuízos.
de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efe- (iii) Dividendos: O Estatuto social prevê a distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido
tuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento, o cáculo da taxa de desconto do exercício ajustado na forma da Lei, porém a Companhia não paga dividendos mínimos obrigatórios desde 2018
tem como base a taxa básica de juros nominal prontamente observável, ajustada pelo risco da Companhia, aos por opção das acionistas. (iv) Perda em transação com entidade sob controle comum: Em 2016 a Companhia
prazos de contratos de arrendamento. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de adquiriu a controlada Sigma-Aldrich Brasil Ltda, tendo em vista que esta controlada apresentava um passivo a desarrendamento compreendem o seguinte: - pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou coberto e por se tratar de uma operação de empresas sob controle do mesmo grupo, essa perda foi reconhecida no
taxa, inicialmente mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início; - valores que se espera que sejam pagos patrimônio líquido, como perda em transação com entidade sob controle comum.
pelo arrendatário, de acordo com as garantias de valor residual; e - o preço de exercício da opção de compra se o Valor da aquisição
(72.336)
arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrenda- Total do patrimônio líquido na data da aquisição
24.583
mento, se o prazo do arrendamento reﬂetir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento. O pas- Ajustes posteriores a aquisição
4.327
______
sivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado Total
43.426
______
quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de alteração em índice ou taxa, se (v) Outros resultados abrangentes
2021
2020
______
______
houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a Fundo de pensão bruto
10.066
9.202
Companhia alterar sua avaliação se exercerá uma extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento Fundo de pensão, líquido de impostos
1.900
864
______
______
revisado ﬁxo em essência. Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajus11.966
10.066
______
______
te correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor contábil do
ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. Arrendamentos de ativos de baixo valor: A Companhia optou 8. Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos
por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para arrendamentos de ativos de baixo a riscos por montantes considerados suﬁcientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo equipamentos de TI. A Companhia reconhece os pagamentos de atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de
arrendamento associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do arrendamento. demonstrações ﬁnanceiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. Em
(n) Mensuração do Valor Justo: Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela trans- 31 de dezembro de 2021, a cobertura de seguros contra riscos operacionais, incluindo danos materiais e lucros
ferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração, no cessantes da Companhia era composta por R$ 1.500.000 (R$ 1.024.113 em 2020) e R$ 33.642 (R$ 23.168 em 2020)
mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual a Companhia tem acesso nessa data. para responsabilidade civil.
Luiz Alberto Barreto - Diretor Financeiro - Regional CFO - Latin America - CPF nº 606.485.207-06
O valor justo de um passivo reﬂete o seu risco de descumprimento (non-performance). Uma série de políticas contábeis e divulgações do Grupo requer a mensuração de valores justos, tanto para ativos e passivos ﬁnanceiros
Rodrigo Frauches Medeiros - Contador - CRC-RJ-105681/O-9 - CPF nº 092.508.287-21
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
Aos Diretores da Merck S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas da Merck S.A (Com- ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
panhia), identiﬁcadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria semem 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações pre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes no- são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva
tas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signiﬁcativas e outras informações elucidativas. Em nossa razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como
opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as- proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: - Identiﬁcamos e avaliamos os riscos
pectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira, individual e consolidada, da Merck S.A. em 31 de dezembro de de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por
2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos ﬂuxos de caixa individuais e fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
consolidados para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
opinião com ressalva: Em 31 de dezembro de 2021 o balanço patrimonial, individual e consolidado, apresenta na relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
rubrica de intangível, ágio por expectativa de rentabilidade futura no montante de R$ 38.379 mil (mesmo montante de controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos
2019). De acordo com o CPC 01 - redução ao valor recuperável de ativos, independente de existir, ou não, qualquer controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstânindicação de valor recuperável, a Companhia deve testar, anualmente, o ágio pago por expectativa de rentabilidade cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Companhia e sua
futura (goodwill). A Companhia não possui como prática avaliar anualmente a recuperabilidade do ágio por expec- controlada. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
tativa de rentabilidade futura. Consequentemente, não foi possível determinar se havia necessidade de reconhecer e respectivas divulgações feitas pela Administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração,
perda de redução ao valor recuperável do intangível em 31 de dezembro de 2021 e em exercícios anteriores, bem da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
como nos respectivos elementos componentes das demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta- relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de
ções do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras continuidade operacional da Companhia e sua controlada. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se- chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras
ção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras individuais e individuais e consolidadas ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conse- ou condições futuras podem levar a Companhia e sua controlada a não mais se manter em continuidade operaciolho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. nal. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulAcreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suﬁcientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião gações e se as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações
com ressalva. Responsabilidades da administração pelas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consoli- e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria
dadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras apropriada e suﬁciente referente às informações ﬁnanceiras das entidades ou atividades de negócio da Companhia
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que para expressar uma opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção rele- pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Companhia e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras individuais Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022
e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
KPMG Auditores Independentes
Marcelo Luiz Ferreira
das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras individuais e
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras individuais e
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-087095/O-7

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

Monitor Mercantil l
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Sábado, domingo e segunda-feira, 30 de abril, 1º e 2 de maio de 2022

Brasil realizou mais de 75,5 milhões de trocas de operadora desde 2008

D

esde 2008, no
Brasil, usuários de
telefonia móvel
e fixa podem migrar de
operadora sem alterar o
número de identificação
dos acessos. Neste período, 75,57 milhões de
transferências foram realizadas.

De acordo com o relatório trimestral da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações
(ABR Telecom), entidade
administradora da portabilidade numérica, desde
setembro de 2008, quando
o serviço passou a ser oferecido no país, até o dia 31

de março de 2022, foram
efetivadas 19,98 milhões
(26%) de migrações por
usuários de telefones fixos
e 55,59 milhões (74%) a
partir de iniciativa de titulares de números de terminais móveis.
A portabilidade numérica começou a ser implan-

tada gradativamente nos
67 DDDs em operação no
país a partir de setembro de
2008 e as migrações foram
possíveis, em todo o território nacional, em março de
2009.
Considerando apenas o
primeiro trimestre de 2022
(janeiro a março), a ABR

Telecom apurou que 2,06
milhões de trocas de operadoras foram concluídas.
Nesses três meses, 270,44
mil (13%) migrações foram
feitas por usuários de terminais fixos e 1,79 milhão
(87%) demandadas por titulares de telefones móveis.
O tempo de transferência

para efetivação da portabilidade numérica é de três dias
úteis ou após esta data, se o
usuário deseja agendar. Para
desistir da portabilidade numérica, o usuário tem dois
dias úteis, após a solicitação
de transferência, para suspender o processo de migração.

CANNES RJ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 12.523.984/0001-74
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Notas 2021
2020
2021
2020
Notas 2021
2020
2021
2020
Passivo
Ativo
Circulante
Circulante
Fornecedores
17
35 298.315 226.895
Caixa e equivalentes de caixa
7
1
18 3.974 9.078
Empréstimos
18
- 15.259 33.017
Contas a receber de clientes
8
- 313.384 265.477
Arrendamentos a pagar
19
- 3.046
1.556
Estoques
9
- 209.239 175.516
Salários e contribuições sociais
- 8.811
7.312
Impostos a recuperar
10
- 53.942 37.085
Impostos e taxas
- (3.240)
8.917
Imposto de renda e contribuição
Imposto de renda e contribuição
social a recuperar
- 13.550 12.723
social a pagar
21
- 6.492
7.609
Despesas antecipadas
- 2.941 1.544
Outras contas a pagar
22
66
- 14.203
5.443
Adiantamentos
- 1.886 1.668
Total passivo circulante
66
35 342.886 290.749
Outras ativos circulantes
11
7 45.420 34.234
Não circulante
Total ativo circulante
1
25 644.336 537.325
Empréstimos
18
270
8.164
Não circulante
Arrendamentos a pagar
19
- 11.081
9.156
Depósitos judiciais
- 7.266
700
Impostos e taxas
20
962
1.719
Impostos diferidos
- 3.735 3.723
Provisão para contingências
20
886
5.325
Impostos a recuperar
10
6
0 1.161 1.161
Partes relacionadas
12
237
126 (1.289)
779
Partes relacionadas
12
- 7.545 5.089
Outras contas a pagar
22
2
222
Outros ativos não circulantes
11
890
431
Total passivo não circulante
237
126 11.912 25.365
Total realizável a longo prazo
6
0 20.597 11.104
Patrimônio líquido
Investimentos
14 393.349 307.202
Capital social
23 281.000 281.000 281.000 281.000
Imobilizado
15
- 12.607 11.633
Reserva de capital
23
2.435 2.435 2.435
2.435
Intangível
16
- 13.262 53.375
Ágio em transações de capital
23 (12.167) (12.167) (12.167) (12.167)
Direito de uso
19
- 57.049 9.743
Reserva de incentivo fiscal
23 121.785 35.798 121.785 35.798
393.349 307.202 82.918 74.751
Prejuízos acumulados
23
Total dos ativos não circulante
393.356 307.202 103.515 85.855
Total do patrimônio líquido
393.053 307.066 393.053 307.066
Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo
393.356 307.227 747.851 623.180
393.356 307.227 747.851 623.180
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Impostos e taxas
- (15.165) (1.363)
Lucro antes dos impostos
85.986 40.353 96.189 46.392 Outros passivos
66
- (2.792)
1.026
Ajustes para:
Caixa gerado pelas (utilizado nas)
Depreciação e amortização
- 3.404
2.138 atividades operacionais
(128)
(106) 33.875 (31.143)
Depreciação do arrendamento
Juros pagos
- (1.462)
operacional
- 2.103
2.229 Fluxo de caixa líquido proveniente das
Baixa de Intangível
140
415 (utilizado nas) atividades operacionais
(128)
(106) 33.875 (32.605)
Resultado equivalência patrimonial
(86.145) (40.494)
- Fluxo de caixa das atividades investimentos
Provisão para contingências
- (4.363) (3.253) Aquisição de intangível
- (5.050) (3.006)
Provisão de juros
718
764 Aquisição de imobilizado
- (3.681) (3.607)
Provisão para perda por redução ao valor
Partes relacionadas
111
124 (2.349)
(317)
recuperável de contas a receber
- (1.386)
980 Fluxo de caixa provenientes (usado) nas
Reversão (provisão) para perda de
atividades de investimento
111
124 (11.080) (6.930)
estoque
(138) (1.124) Fluxos de caixa das atividades de
(159)
(141) 96.667 48.541 financiamentos
Variações nos ativos e passivos
Captação de empréstimos e
(Aumento) / diminuição dos ativos
financiamentos
- 51.133
operacionais
Pagamento de empréstimos e
Contas a receber de clientes
- (46.521) (36.805) financiamentos
- (25.652) (9.886)
Estoques
- (33.723) (34.963) Pagamento de passivos de arrendamento
- (1.767) (2.688)
Imposto a recuperar
- (17.684) (24.462) Aumento de capital
Despesas antecipadas
- (1.397)
(146) Caixa líquido oriundo (usado) nas
Adiantamentos
(218)
(925) atividades de financiamento
- (27.419) 38.549
Depósitos judiciais
- (6.566)
41 Aumento (redução) do caixa e
Outros ativos
- (11.645) (14.929) equivalentes de caixa
(17)
18 (5.104)
986
Aumento (diminuição) dos passivos
Caixa e equivalentes de caixa no início do
operacionais:
exercício
18
- 9.078 10.064
Fornecedores
(35)
35 71.420 30.983 Caixa e equivalentes de caixa no fim do
Salário e contribuições sociais
- 1.499
1.859 exercício
1
18 3.974
9.078
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Notas 2021 2020
2021
2020
Receita líquida de vendas
24
- 1.731.197 1.351.029
Custo dos produtos vendidos
25
- (1.495.473) (1.195.086)
Lucro bruto
235.724
155.943
(Despesas) e receitas
operacionais
Despesas gerais e
administrativas
28
- (34)
(69.977)
(61.841)
Despesas com vendas e
logística
28
(149) (106)
(46.460)
(41.381)
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber 8
1.385
(980)
Outras receitas (despesas)
(13.122)
(1.837)
Resultado antes do resultado
financeiro
(149) (140) (128.174) (106.039)
Receitas financeiras
26
3.488
1.531
Despesas financeiras
26
(10)
(1)
(14.849)
(5.043)
Resultado financeiro líquido
(149) (140)
107.550
49.904
(10)
(1)
(11.361)
(3.512)
Resultado de equivalência
patrimonial
14 86.145 40.494
Resultado antes dos impostos
86.145 40.353
96.189
46.392
Imposto de renda e contribuição social - corrente
22
(10.215)
(3.250)
Imposto de renda e contribuição social - diferido
22
12
(2.789)
Lucro líquido do exercício
85.986 40.353
85.986
40.353
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Lucro do exercício
85.986 40.353 85.986 40.353
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
85.986 40.353 85.986 40.353
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Lucros/
Ágio em Reserva
(prejutransa- de inReízos)
Capital ções de centivo serva acumulasocial capital fiscal legal
dos
Total
Saldos em 1º/01/2020 281.000 (12.167)
551
(2.671) 266.713
Lucro do exercício
40.353 40.353
Reserva legal
- 1.884
(1.884)
Reserva de incentivo
fiscal
- 35.798
- (35.798)
Saldos em 31/12/2020 281.000 (12.167) 35.798 2.435
- 307.066
Lucro do exercício
85.986 85.986
Reserva legal
Reserva de incentivo
fiscal
- 85.986
- (85.986)
Saldos em 31/12/2021 281.000 (12.167) 121.784 2.435
- 393.052
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.

Composição da Diretoria:
Membros do Conselho de Administração:
Diretor Presidente:
Diretor Financeiro
Douglas Edward Cook
Aaron Richard Sathre
Vilson Schvartzman
Vinicius Medinas de Oliveira
Rafael Augusto Kosa Teixeira
Sammy Birmarcker
Contador: Heberlet Gibim Leoterio - CRC-SP233311/O-4
“Publicação omitida neste Jornal na edição do dia 29/04/2022”.

ARP MED S.A.
CNPJ Nº 02.391.701/0001-24

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora
Controladora
Consolidado
Notas 2021
2020
Passivo
Ativo
Notas 2021
2020
2021
2020
Circulante
Circulante
Fornecedores
17
99.519 45.362
1.998
Caixa e equivalentes de caixa 7
1.004 2.029
1.127
Arrendamentos a pagar
85
92
91.717 48.556 101.009
Contas a receber de clientes
8
54.601
Salários e contribuições sociais
556
579
41.775 26.296 41.775
Estoques
9
26.296
Impostos e taxas
(1.228)
1.626
4.866
Impostos a recuperar
10
5.092 5.371
5.597
Imposto de renda e contribuiImposto de renda e contribuição social a pagar
1.675
1.746
ção social a recuperar
1.284
1.858 6.242
6.338
1.682
714
Outras contas a pagar
21
876
Despesas antecipadas
92 1.430
374 Total passivo circulante
102.289 50.119
9.555
22.607
6.786
13.358 Não circulante
Outros ativos circulantes
11
152.071 89.685 180.463
Total ativo circulante
107.691
Arrendamentos a pagar
439
92
Ativos não circulante
Provisão para contingências
19
266
198
1.043
Mútuo com partes relacioDepósitos judiciais
182 1.161
299
3.436
nadas
12
21.209 22.509
Impostos diferidos
3.424 3.436
3.424
Provisão para perda em
15.654
1.885
Mútuo com partes relaciocontrolada
13
685
571
nadas
12
1.108
916
(31)
209
Outras contas a pagar
21
34
34
Outros ativos não circulantes 11
22.568 23.579
20.133
Total realizável a longo prazo
4.748 14.452
4.673 Total passivo não circulante
18.900 16.556
Investimentos
14
- Patrimônio líquido
Capital social
101.830 101.830
1.826
Imobilizado
15
1.005 2.862
1.894
Reserva legal
4.533
4.533
29.822 29.856 33.753
Intangível
16
32.126
Ágio em transações de capital
(6.119) (6.119)
509
509
156
156
Direito de uso em arredamento
(1.840) (31.936)
Prejuízo acumulados
51.057 47.573 37.124
34.176 Total do patrimônio líquido
98.404 68.308
22
71.190
51.576
52.321
38.849 Total do passivo e patrimônio
Total dos ativos não circulante
223.261 142.005 232.039
223.261 142.005
146.540 líquido
Total do ativo
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Consolidado
2021
2020
101.326
85
2.859
(872)

45.637
92
1.996
1.879

5.862
1.540
110.800

5.993
1.407
57.004

439
332

92
258

22.095

20.669

(31)
22.835

209
21.228

101.830 101.830
4.533
4.533
(6.119) (6.119)
(1.840) (31.936)
98.404 68.308
232.039 146.540

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Salário e contribuições sociais
(23)
258
863
718
Lucro antes dos impostos
38.388 14.231 39.361 16.117 Impostos e taxas
(2.854)
738 (2.751)
707
Ajustes para:
Outros passivos
(7.646)
(582) (9.514)
364
Depreciação e amortização
132
80
(155)
431 Caixa líquido aplicado nas atividades
Depreciação do arrendamento operacional
101
51
101
51 operacionais
17.889 (8.633) 11.999 (6.917)
Baixa de intangível
34
416
34
416 Fluxo de caixa das atividades investimentos
Resultado equivalência patrimonial
(2.229) (5.324)
- Aquisição de intangível
(53)
- (2.224)
(769)
Reversão (provisão) para contingências
68
(829)
74 (2.513) Aquisição de imobilizado
(901)
(761) (1.266) (1.018)
Provisão de juros
14
12
14
12 Partes relacionadas
(14.512)
(265) (8.905)
(292)
Reversão (provisão) para perdas estimadas
219
1.441
1441 1.441 Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas
Reversão (provisão) para perda de estoque
(50)
(96)
(50)
(96) atividades de investimento
(15.466) (1.026) (12.395) (2.858)
36.677
9.982 40.820 15.859 Fluxos de caixa das atividades de
Variações nos ativos e passivos
financiamentos
(Aumento) / diminuição dos ativos
Captação de empréstimos com partes
operacionais
relacionadas
(1.301)
8.698 1.426 6.858
Contas a receber de clientes
(43.380) (26.546) (46.626) (31.587) Pagamento de passivos de arrendamento
(128)
(50)
(128)
(50)
Estoques
(15.429) (1.847) (15.429) (1.847) Fluxo de caixa gerado nas atividades de
Imposto a recuperar
800 (4.823)
114 (7.655) financiamento
(1.429)
8.648 1.298 7.587
Despesas antecipadas
(378)
38
(596)
115 Aumento (redução) do caixa e
Adiantamentos
(405)
(460)
- equivalentes de caixa
994 (1.011)
902 (2.188)
Depósitos judiciais
(861)
40
(862)
44 Caixa e equivalentes de caixa no início do
Outros ativos
(2.769) (3.564) (9.249) (1.402) exercício
1.004
2.015 1.127 3.315
Aumento/(diminuição) dos passivos
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
operacionais:
exercício
1.998
1.004 2.029 1.127
Fornecedores
54.157 17.673 55.689 17.767
(994)
1.011
(902) 2.188

Demonstração dos Resultados Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Notas
2021
2020
2021
2020
Receitas líquidas de vendas
23
388.272 166.784 416.335 189.392
Custo dos produtos vendidos 24 (328.268) (145.375) (340.573) (154.595)
Lucro bruto
60.004 21.409 75.762 34.797
(Despesas) e receitas operacionais
Despesas Gerais e administrativas
26
(8.179) (6.358) (19.484) (13.565)
Despesas com vendas e
logística
26
(5.668) (5.057) (6.577) (5.584)
Perda por redução ao valor
recuperável de contas a
receber
(218) (1.441)
(218) (1.441)
Outras receitas (despesas)
(3.901)
1.153 (3.930)
2.742
Resultado antes do resultado
financeiro
42.038
9.706 45.553 16.949
Receitas financeiras
244
40
267
96
Despesas financeiras
(6.123)
(839) (6.459)
(928)
Resultado financeiro líquido
(5.879)
(799) (6.192)
(832)
Resultado de equivalência
patrimonial
14
2.230
5.324
Resultado antes dos impostos
38.388 14.231 39.361 16.117
Imposto de renda e contribuição social – corrente
20
(8.303) (1.364) (9.276) (3.250)
Imposto de renda e contribuição social – diferido
20
12 (1.858)
12 (1.858)
Lucro líquido do exercício
30.097 11.009 30.097 11.009
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Lucro do exercício
30.097 11.009 30.097 11.009
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
30.097 11.009 30.097 11.009
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Capital Ágio em transa- Reserva
Prejuízos
social ções de capital
legal acumulados Total
Saldos em 31 de
dezembro de 2019 101.830
(6.119)
4.533
(42.945) 57.299
Lucro líquido do
exercício
11.009 11.009
Saldos em 31 de
dezembro de 2020 101.830
(6.119)
4.553
(31.936) 68.308
Lucro líquido do
exercício
30.097 30.097
Saldos em 31 de
dezembro de 2021 101.830
(6.119)
4.553
(1.839) 98.405
Composição da Diretoria:
Diretor Presidente:
Diretor Financeiro
Vilson Schvartzman
Cristina Procopio Gomes de Souza
Contador:
Heberlet Gibim Leoterio - CRC-SP233311/O-4

As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, na integra, estão publicadas e disponíveis para consulta no site deste jornal www.monitormercantil.com.br
“Publicação omitida neste Jornal na edição do dia 29/04/2022”.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 30 de abril, 1º e 2 de maio de 2022

l Monitor Mercantil

O mercado de criptoativos em abril de 2022
No ano, as duas principais criptomoedas acumulam quedas de 18% e 24%

O

bitcoin e o ethereum chegaram
ao final de abril
sendo negociados por volta de US$ 38 mil e US$ 2,8
mil, respectivamente, acumulando no mês quedas de
14% e de 13%. No ano, as
duas principais criptomoedas acumulam quedas de
18% e 24%.
No Brasil, o final do
mês foi marcado pela aprovação no Senado do PL
4401/2021 que trata da
regulamentação do mercado de criptomoedas. O PL
segue agora para análise da
Câmara dos Deputados.
Conversamos com quatro
especialistas sobre suas visões do mercado no mês
que chega ao fim.
Bonnie Chan, head do
departamento de marketing da CoinEx (Hong
Kong)
Depois da elevação da taxa de juros americana ocorrida em março, nós teremos
outra reunião do Comitê
Federal de Mercado Aberto
(Fomc) no início de maio.
Como a inflação nos EUA
continua alta, os investidores temem que o Fed possa
aumentar as taxas de juros
em uma escala que supere as expectativas. Isso fez
com que o mercado financeiro global permanecesse
lento ao longo de abril, o
que foi acompanhado pelo
mercado de criptomoedas.
Mesmo assim, muitas categorias de criptomoedas
registraram forte desempenho nesse mês, incluindo
Web 3.0, DAO, NFTs e Move to Earn, que se tornaram
virais recentemente.
O crescimento baseado em ecossistemas será
uma grande tendência para
projetos de NFT como a

BAYC. Além de continuar
expandindo a sua influência
e de ser adicionada por muitas corporações aos seus
portfólios, a BAYC emitiu
seu token nativo e vai, gradualmente, construindo seu
próprio ecossistema. Também começa a tomar forma o ecossistema da NFT
Azuki.
A STEPN se tornou o
aplicativo de criptografia
mais popular no primeiro
trimestre de 2022, com mais
de 1 milhão de downloads,
mais de 200 mil usuários ativos diariamente e um lucro
de US$ 26 milhões registrado no período. Ela evoluiu
para ser um player líder em
um período muito curto, o
que fez o modelo Move to
Earn prosperar. Seu sucesso também desencadeou o
surgimento de muitos projetos semelhantes.
Fabiano Nagamatsu,
CEO da OstenMoove
O mês de abril foi marcado pelo avanço da regulamentação do mercado
de criptomoedas no Brasil.
Isso dá segurança contra
fraudes, pirâmides, lavagem
de dinheiro e evasão fiscal,
mas, por outro lado, a entrada de exchanges estrangeiras será um pouco mais
dificultada. A regulamentação cria um movimento de
centralização nos órgãos de
fiscalização vinculados ao
governo, o que acaba indo
de encontro ao grande objetivo da blockchain: a descentralização.
Com a regulamentação,
os mercados tradicionais se
sentirão mais confiantes nas
criptomoedas. Isso fará com
o que o desenvolvimento
desse mercado tenda a crescer. Já existem empresas
no Brasil desenhando seus

Azul Companhia de Seguros Gerais
CNPJ/ME nº 33.448.150/0001-11 - NIRE 33.3.0015453-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/08/2021
1. Data, hora e local: 30 de agosto de 2021, às 16h, na sede social da Azul
Companhia de Seguros Gerais, localizada na Avenida Rio Branco, nº 80,
20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.
3. Composição da Mesa: Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra. Aline Salem
da Silveira Bueno - Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar a respeito da
proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão
de novas ações, com a consequente alteração do caput do artigo 59 do
Estatuto Social. 5. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral, por
unanimidade de votos: 5.1. Observado que o capital social está, nesta data,
totalmente subscrito e integralizado, em conformidade com o disposto no
caput do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, aprovou o aumento do capital social
da Companhia no valor R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), passando de R$ 503.578.164,21 (quinhentos e três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) para
R$ 523.578.164,21 (quinhentos e vinte três milhões, quinhentos e setenta e
oito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) mediante a
emissão, após arredondamento, de 36 (trinta e seis) novas ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 555.929,84
(quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta
e quatro centavos) por ação, fixado com base no valor patrimonial das ações,
nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 6.404/76. 5.1.1. A
subscrição das 36 (trinta e seis) ações emitidas neste ato, serão realizadas
pelas acionistas Porto Seguro S.A. e Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais, na proporção de suas participações no capital social da Companhia,
conforme abaixo: (i) 24 (vinte e quatro) ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal serão subscritas pela acionista Porto Seguro S.A.; e (ii) 12
(doze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal serão subscritas
pela acionista Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 5.1.2. As ações
emitidas por força do aumento do capital ora deliberado e subscritas nos
termos supra descritos serão integralizadas, nesta data, em moeda corrente
nacional, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata, da
seguinte forma: (i) R$ 13.568.406,21 (treze milhões, quinhentos e sessenta
e oito mil, quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos) integralizados
pela acionista Porto Seguro S.A.; e (ii) R$ 6.431.593,79 (seis milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e nove
centavos) integralizados pela acionista Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais. 5.2. Em decorrência da deliberação aprovada no item 5.1. supra, o
caput do artigo 59 do estatuto social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 523.578.164,21 (quinhentos e vinte
três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais
e vinte e um centavos), dividido em 1.454 (mil, quatrocentas e cinquenta e
quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6. Documentos
arquivados na sociedade: Procurações e demais documentos pertinentes
à ordem do dia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do
artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 30 de agosto de
2021. (ass.) Presidente: Sr. Celso Damadi; Secretária: Sra. Aline Salem da
Silveira Bueno; Acionistas: Porto Seguro S.A., por seus Diretores Srs. Celso Damadi e Lene Araújo de Lima; Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais, por sua procuradora Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Azul Companhia de Seguros
Gerais - Aline Salem da Silveira Bueno. Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro - Certifico o arquivamento sob o nº 00004861796 em 27/04/2022.
Protocolo 00-2022/227455-7 em 22/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho
- Secretário Geral.

processos de recebimento e
pagamento, incluindo funcionários e prestadores de
serviços, com criptomoedas.
Isso já é comum no mercado de tecnologia, onde muitos profissionais passaram a
receber em dólares e euros
depois do boom da pandemia. Para evitar questões
burocráticas, altas taxações e
operações de câmbio, muitos desses profissionais aceitam receber o equivalente a
esses valores em criptomoedas. Com isso, eles podem
convertê-las ou utilizá-las em
algum pagamento.
Marco Castellari, Brasil Bitcoin
Em abril, nós tivemos uma
queda na capitalização do
mercado. O aumento na taxa
de juros dos Estados Unidos,
ocorrido no início de março,
deu início a uma fuga de capital de mercados como o de
ações e de criptomoedas para
os títulos do tesouro americano, o que gerou uma oscilação natural.
Esses períodos de baixa
são importantes pois mos-

tram os suportes dos ativos.
Tem muita gente nova no
mercado que já na primeira
queda de 5%, 10%, realiza
a venda, quando é só uma
questão de tempo para que
ele volte.
Neste mês, a ApeCoin foi
a criptomoeda que mais se
valorizou. Ela foi lançada
recentemente e faz parte da
coleção NFT Bored Ape,
que foi a que mais movimentou o mercado nos últimos meses. Devido a algumas atualizações do seu
metaverso, o token subiu
mais de 50%. O mercado
de NFTs de metaverso está
bastante robusto.
Para os próximos meses,
a minha expectativa é que o
mercado fique lateralizado
devido à perspectiva de aumento dos juros dos Estados Unidos. Com isso, pode ocorrer uma nova fuga
temporária de recursos do
mercado de criptomoedas
para o mercado americano de renda fixa. Contudo,
existem bons fundamentos
para que o bitcoin e as criptomoedas em geral se valo-

MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 28.021.590/0001-58 - NIRE 3330015934-7
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março
de 2022. Data, Horário e Local: Na sala de reuniões da sede da empresa
na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290 - Sala 101A - Leblon, Rio de Janeiro
- RJ, às 10 horas do dia 28 de março de 2022. Mesa: Os trabalhos foram
presididos por Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados por Sergio
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. Convocação: Realizada através
de e-mail a todos os membros do Conselho de Administração. Presença: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho,
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Joaquim Alvaro Monteiro
de Carvalho e Antônio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães. 1. Ordem do
Dia: Eleição da Diretoria. O Sr. Presidente propôs a reeleição dos membros
da Diretoria, com mandato até 31.12.2022. 2. Deliberações: Foi aprovada,
pela unanimidade dos presentes, a reeleição dos atuais membros da Diretoria,
composta da seguinte forma: 2.1. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho,
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade e estado
do Rio de Janeiro e com escritório na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290
- Sala 101A - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 222430-060, portador da
carteira de identidade nº 01.706.709-1, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito
no CPF sob o nº 007.260.287-20 - Diretor Presidente; 2.2. Celi Elisabete
Júlia Monteiro de Carvalho, brasileira, divorciada, empresária, residente
e domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro e com escritório na Av.
Afrânio de Melo Franco, nº 290 - Sala 101A - Leblon, Rio de Janeiro - RJ,
CEP: 222430-060, portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o nº 428.912.807-68 - Diretora
Vice-Presidente; 2.3. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães,
brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade e estado do
Rio de Janeiro, com escritório na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290 - Sala
101A - Leblon, Rio de Janeiro- RJ, CEP: 222430-060, portador da carteira de
identidade nº 05.438.231-2, expedida pelo IFP /RJ e inscrito no CPF sob o n.º
725.095.897-68 - Diretor; 2.4. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor
de Mello, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade
e estado do Rio de Janeiro e com escritório na Av. Afrânio de Melo Franco,
nº 290 - Sala 101A - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 222430-060, portador
da carteira de identidade nº 10.896.205-1, expedida pelo IFP /RJ e inscrito no
CPF sob o nº 085.081.467-79, -Diretor; 2.5. Joaquim Alvaro Monteiro de
Carvalho, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na cidade
e estado do Rio de Janeiro e com escritório na Av. Afrânio de Melo Franco,
nº 290 - Sala 101A -Leblon, Rio de Janeiro -RJ, CEP: 222430-060, portador
da carteira de identidade nº 2.376.898-9, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no
CPF/MF sob o nº 260.659.917-91 - Diretor e 2.6. Antonio Luis Monteiro de
Carvalho Guimarães, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado
na cidade e estado do Rio de Janeiro e com escritório na Av. Afrânio de Melo
Franco, nº 290 - Sala 101A - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 222430-060,
portador da carteira de identidade nº 10.600.712-3, expedida pelo IFP/RJ e
inscrito no CPF/MF sob o nº 052.549.977-61 Diretor. Os Diretores eleitos
com mandato até 31.12.20221 prestaram declaração de desimpedimento
para o exercício de atividades mercantis e foram empossados em suas
funções, mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas
de Reunião da Diretoria, e permanecerão em seus cargos até a posse dos
seus substitutos. 3. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, lavrando-se a
presente ata que segue assinada por todos os membros presentes. Rio de
Janeiro, 28 de março de 2022. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Secretário.
Jucerja sob o nº 00004862324 em 27/04/2022.

rizem no longo prazo. Por
exemplo, a hashrate do bitcoin está batendo recordes.
Rafael Brunacci, gerente de desenvolvimento
de negócios da CoinsPaid na América Latina
O mês de abril de 2022
foi um marco para o mercado de criptoativos no Brasil. Com a aprovação pelo
Senado da chamada Lei do
Bitcoin todo o mercado
de exchanges (corretoras
de criptoativos) e gateways
(meios de pagamento em
cripto) sairão da chamada
zona cinza legal, área de atividade onde não há regulação específica e nem restrições legais claras. Quando o
projeto virar lei, o mercado
passará por uma adequação
à nova norma, o que fará o
interesse por criptoativos
ser ainda maior.
Nos próximos meses,
novas soluções com foco
em investimento e, principalmente, transações com
criptoativos virão ao mercado. O apetite dos usuários existentes aumentará

e uma infinidade de novos
usuários, antes temerosos
pela falta de regulação, embarcarão neste mercado
consumindo essas soluções.
Contudo, ainda existe uma
carência de conteúdo educacional e consultivo.
A mídia será inundada por
divulgações das soluções já
existentes, sem contar os
players estrangeiros que virão
para tentar surfar a onda da
regularização deste mercado.
Os adeptos dos cerca de 10
mil criptoativos existentes no
mundo terão maior liberdade
para explorar novas possibilidades de utilização, tanto
para pagamento em cripto,
quanto para investimento
nesses ativos.
O cenário provável é
que até meados de 2023, o
mercado experimente uma
mudança para adequação à
utilização dos criptoativos
no dia a dia. Esse período
vai sinalizar a direção que
essa inovação vai tomar no
comportamento financeiro
dos brasileiros.
Coordenação: Jorge Priori

MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.
CNPJ/ME 09.566.418/0001-35 - NIRE: 33300313117
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/04/2022. Realizada na forma, data, local e condições a seguir indicadas: Data, Horário
e Local: Realizada na sede da Companhia na Av. Afrânio de Melo Franco,
290 - Sala 101-A - Leblon - CEP: 22430-060 - Rio de Janeiro - RJ, às 14:00
do dia 28/04/2022. Convocação: Realizada através de convocação pessoal
de todos os acionistas. Mesa Diretora: Presidente: Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. Secretária: Tania Maria Camilo. Presença:
Acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo
12, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes
matérias: 1. Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir
e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a redução do capital social
da Companhia, considerado excessivo em relação ao objeto, no valor de até
R$ 80.200.000,00 (oitenta milhões e duzentos mil reais) (“Valor Máximo da
Redução”), sem o cancelamento de ações, com a restituição de valor aos
acionistas, na proporção de sua participação no capital social e (ii) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos
necessários a fim de efetivar e cumprir a deliberação acima, bem como a
ratificação dos atos já praticados com esta finalidade. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e discussão das matérias constantes
da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de
votos: 1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata da presente
assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, nos termos do artigo 6º, §3º do estatuto da Companhia e
do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. 1.1. Aprovar, por unanimidade de votos,
a redução do capital, observado que, nos termos do artigo 174, caput e
§ 1º da Lei das S.A., a redução do capital somente se efetivará mediante a
verificação dos seguintes eventos: (a) inexistência de oposição de credores
quirografários durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de
publicação da presente ata; ou (b) pagamento do crédito ou depósito judicial
da importância reclamada por eventuais credores que se opuseram à redução
durante o prazo acima mencionado (“Data de Efetivação da Redução”).
1.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a redução de capital, no valor de até
R$ 80.200.000,00 (oitenta milhões e duzentos mil reais) (“Valor Máximo da
Redução”), sem o cancelamento de ações, com a restituição de valor aos
acionistas, na proporção de sua participação no capital social; 1.3. Consignar
que, na data de consumação da redução, será realizada nova assembleia
geral extraordinária da Companhia para homologar a redução do capital, com
base no valor efetivamente reduzido, observado o Valor Máximo de Redução, e alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para
contemplar o novo valor de capital social; 1.4. Aprovar, por unanimidade de
votos, a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem
todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima, bem como a
ratificação de todos os atos já praticados pela administração com esta finalidade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou a
assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente
ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que lida e achada conforme, foi
assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 28/04/2022. Mesa Diretora:
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Presidente. Tania Maria
Camilo - Secretária. Acionistas Presentes: Monteiro Aranha S.A. - Sergio
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello. Masa Mineração Ltda. - Sergio Francisco Monteiro de
Carvalho Guimarães. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello.

