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Cesta básica
tem alta de
mais de 6%
em 1 mês
Em abril, o valor do conjunto
dos alimentos básicos aumentou
em todas as capitais em que o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realiza mensalmente
a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. De março para
abril, as maiores altas ocorreram
em Campo Grande (6,42%), Porto Alegre (6,34%), Florianópolis
(5,71%), São Paulo (5,62%), Curitiba (5,37%), Brasília (5,24%) e
Aracaju (5,04%). A menor variação foi observada em João Pessoa
(1,03%).
São Paulo foi a capital em que
o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$
803,99), seguida por Florianópolis
(R$ 788), Porto Alegre (R$ 780,86)
e Rio de Janeiro (R$ 768,42).
A comparação do valor da cesta em 12 meses, ou seja, entre abril
de 2022 e abril de 2021, mostrou
que todas as capitais tiveram alta
de preço, com variações que oscilaram entre 17,07%, em João Pessoa,
e 29,93%, em Campo Grande.
Com base na cesta mais cara,
que, em abril, foi a de São Paulo, e
levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve
ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família
dele com alimentação, moradia,
saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência,
o Dieese calcula que o mínimo deveria equivaler a R$ 6.754,33, ou
5,57 vezes o salário mínimo oficial, que é de R$ 1.212. Em abril
de 2021, o valor deveria ter sido
de R$ 5.330,69, o que demonstra a
alta dos preços em um ano.

COMMODITIES E A
EXPECTATIVA DE
ESTABILIZAÇÃO
Algumas iniciativas poderão
ajudar a minimizar as altas nos
preços. Por
Samyr Castro,
página 2

Gasolina chega a R$ 8,99
Aumentos garantem dividendos a acionistas da Petrobras

O

preço médio da gasolina comum no Brasil alcançou R$ 7,295 nesta
semana, segundo o levantamento
feito pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Mas o valor
máximo cobrado ao consumidor
chegou a R$ 8,999, na cidade de
Tubarão (SC).
No Governo Bolsonaro, de
janeiro de 2019 a 1° de maio de
2022, a gasolina, nas refinarias,
subiu 165,8%; o diesel, 155,2%;
e o GLP, 118,4%, levando o pre-

ço médio do botijão de gás de 13
quilos para acima de R$ 120, de
acordo com cálculos feitos pelo
Dieese para a Federação Única
dos Petroleiros (FUP).
Os aumentos, que seguem a
política de Preço de Paridade de
Importação (PPI), garantiram o
lucro de R$ 44,56 bilhões da Petrobras no primeiro trimestre deste ano, 38 vezes maior que o do
mesmo período do ano anterior.
A estatal distribuirá dividendos
de R$ 48,5 bilhões, menos de seis
meses após a distribuição de R$

101 bilhões do exercício anterior.
“Socializamos os investimentos
e privatizamos os lucros. Quem
paga os dividendos para os grandes fundos de investimentos nacionais e internacionais é o povo
brasileiro”, afirma o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.
O presidente da Petrobras, José
Mauro Ferreira Coelho, reconheceu
que o aumento do preço do petróleo em todo o mundo, nos três primeiros meses deste ano, se refletiu
em lucros de todas as grandes petroleiras globais. Página 3 e 8

EUA têm quase 2 vagas
para cada desempregado
São 11,5 milhões de postos de trabalho abertos

O

s Estados Unidos registraram em março 6,7
milhões de contratações e 6,3 milhões de demissões,
com um saldo positivo, portanto,
de 428 mil novos empregos. A taxa de desemprego nos EUA segue
em 3,6%, uma das menores dos
últimos 50 anos.
Em fevereiro, os números de
empregos criados foi revisado para 714 mil (redução de 36 mil em
relação à divulgação anterior). Os
dados são do Departamento do
Trabalho. Em relação aos salários,
houve aumento de 5,5% em relação a 12 meses atrás.
Na terça-feira, o órgão divulgou que, ao final de março, havia
11,5 milhões de vagas abertas. É
o maior número já registrado na
história, indicando que a demanda
por mão de obra continua cres-

cendo mais do que a disponibilidade de profissionais no mercado.
O relatório mensal mostrou
que o número de desempregados
caiu de 6 milhões em março para
5,9 milhões em abril, indicando
que havia 1,9 posto de trabalho
para cada desempregado.
“Os números indicam como a
economia americana vem mantendo um forte ritmo de crescimento
e se recuperando dos efeitos da
pandemia. O desafio agora é encontrar maneiras de incluir mais
pessoas na força de trabalho, em
especial aquelas em idade economicamente ativa, e também os imigrantes. Somente assim, será possível dar conta da grande demanda
por mão de obra”, analisa Rodrigo
Costa, CEO da AG Immigration,
escritório especializado em imigração de profissionais para os EUA.

Os EUA vivem um fenômeno
conhecido como a “Grande Demissão”, em que números elevados de trabalhadores têm pedido
para sair de seus empregos. “Isso
acontece porque há uma disputa
acirrada por mão de obra, que por
sua vez faz com que as pessoas
consigam melhores oportunidades com mais frequência. Além
disso, há uma nova maneira como os profissionais se relacionam
com seus trabalhos, priorizando
muito mais a vida pessoal. Não
há mais aquele receio de ter vários
empregos em um curto espaço de
tempo ou períodos desempregado”, comenta Costa.
Em março, 4,5 milhões de americanos pediram demissão de seus
empregos, o maior número da
história e 3% superior ao dado de
fevereiro.

Santander terá
que indenizar
correntista por
golpe do Pix
Em decisão unânime, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal condenou
o banco Santander a pagar danos
morais a um correntista que teve
valores subtraídos da conta, por
meio de transferências via Pix.
O banco terá, ainda, que restituir
os valores que foram retirados de
forma fraudulenta da conta da vítima.
“Tal decisão judicial contribui
com a sensação de segurança jurídica, na medida em que o cliente
de serviços de Pix sabe que, em
caso de falhas onde não possua
culpa exclusiva, não terá prejuízos”, avaliou advogado Ronaldo
Bach, professor do curso de Direito da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Brasília (FPMB).
Segundo ele, o prestador de serviços em geral, e também em particular os prestadores de serviços
bancários, são responsáveis pela
segurança decorrente dos serviços
oferecidos e prestados. Os bancos
precisarão investir em mais segurança e tecnologia para não serem
responsabilizados juridicamente
por golpes sofridos pelos clientes,
opina Bach.
De acordo com a justiça, o fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar
que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nesses casos, cabe ao fornecedor a prova da exclusão da
responsabilidade. A 2ª Turma fixou os danos morais em R$ 2 mil.
Os danos materiais no valor de R$
4.999,91, foram mantidos.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0051
R$ 5,2170
R$ 5,3061
R$ 0,7554
R$ 292,00

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

1,41% (abril)
2,94% (março)
1,11%
0,71%
12,75%
0,63% a.m.
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Commodities e a
expectativa de estabilização
Por Samyr Castro

O

primeiro trimestre
de 2022 foi marcado pelo início
do conflito entre Rússia e
Ucrânia, que dentre outras
consequências intensificou
o aumento nos preços das
commodities,
sobretudo
agrícolas, metálicas e energéticas.
Segundo o índice de commodities do Banco Central,
(IC-Br), a partir de fevereiro,
os preços das commodities
subiram 9,5% em dólar, com
destaque para os produtos
diretamente impactados pela
guerra, como o barril do petróleo, que avançou 46% desde o início do ano.
É importante relembrarmos que desde o ano passado
o preço das commodities tem
sido pressionado por diversos fatores, como a retomada
econômica no pós pandemia,
que aumentou rapidamente a
demanda por esses produtos,
os gargalos de produção, que
desordenaram a oferta em diversos setores da economia e
os fatores climáticos, que prejudicaram as safras de fim de
ano.
Esse movimento intensificou o contexto de inflação
global, o que pode pressionar
os bancos centrais a aumen-

tarem ainda mais as taxas de
juros, visando ancorar as expectativas de inflação.

Algumas iniciativas
poderão ajudar
a minimizar as
altas nos preços
Apesar do conflito geopolítico, alguns fatores podem
amenizar a tendência de alta
nos preços, em especial de
commodities energéticas e
metálicas. Entre eles, a nova
rodada de lockdowns na China. Xangai, por exemplo, a
maior cidade do país, voltou a
registrar casos de morte neste
fim de semana. Grandes áreas da cidade, que possui uma
população de 26 milhões de
pessoas, estão em quarentena
desde 28 de março, provocando reclamações de moradores
sobre escassez de alimentos e
outras necessidades básicas.
Caso o lockdown permaneça
nas grandes cidades chinesas, a contração na demanda
por insumos necessários para
produção e transporte devem
contribuir para redução no
preço de algumas commodities, como o minério de ferro
e o petróleo.
Além disso, acordos entre
União Europeia e Estados
Unidos para reduzir a depen-

dência da produção russa de
energia também devem contribuir para reverter a tendência de alta, principalmente do
gás natural. Além da redução
da importação de gás russo,
a ideia de americanos e europeus é trabalhar em conjunto
com o objetivo de acelerar
os processos transitórios para o aumento da produção
de energias renováveis. Esse
acordo, além de assegurar o
repasse extra de 15 bilhões de
metros cúbicos de gás natural
para União Europeia ainda este ano, deve gerar investimentos de infraestrutura, a exemplo de terminais e conexões
entre EUA e UE.
Sendo assim, as commodities ficaram no centro da dinâmica do mercado, atraindo
investimentos sob uma perspectiva de escassez de oferta.
Com o aumento na demanda
e as fragilidades da oferta, a
guerra exacerbou o aumento
nos preços.
A expectativa é que todas as
iniciativas descritas acima ajudem a minimizar as altas nos
preços, reduzindo os índices
de inflação e aliviando o lado
do consumidor. Só nos resta
aguardar as próximas movimentações globais.
Samyr Castro é CEO do Bank Rio e
conselheiro InvestSmart.

Superar crises
Por Paiva Netto

S

ó há uma resposta para
a dificuldade: suplantá-la sobranceiramente.
O que nos faz vencedores ou
derrotados é o nosso estado
de espírito. Quantas cadeias e
torturas sofreram os adeptos
de Jesus, marcantemente no
início do Cristianismo!... No
entanto, com isso, salvo as exceções de praxe, eles cada vez
mais se fortaleciam.
A História registra: Benito
Juárez (1806–1872), um dos
personagens centrais na unificação mexicana, lutou para
integrar a população indígena e mestiça à vida nacional
e defendeu os interesses das
classes pobres. A fim de motivar o povo contra as tropas francesas de Napoleão
III (1808–1873) – mandadas

em apoio ao monarca do segundo Império do México,
Maximiliano I (1832–1867)
– que pretendiam o domínio
total do seu país, declarou
aquele que seria o primeiro
indígena a presidi-lo: “Por
causa da nossa teimosia em
não nos deixar subjugar, eles
lutam sem futuro, sem esperança de vencer… Aquele
que não espera vencer já está
derrotado”.
Vale aqui oportuna reflexão do respeitado clínico e
político brasileiro dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti (Espírito), que no
dia 11 de abril completou
122 anos na Pátria Espiritual: “Os celeiros dos seres de
Boa Vontade são abastecidos em plenitude pelo processo de ligação íntima das
criaturas com o Criador, so-
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bretudo pela Oração e pela
Vigilância. Portanto, quanto
mais proclamarmos o Reino
de Deus, certamente os silos
da Eternidade socorrerão as
despensas do Espírito encarnado. A Lei de Causa e Efeito
permanece sempre em plena
atividade, apesar da distração
humana quanto à Perfeita
Justiça das Leis Divinas. Pensemos e repensemos constantemente sobre a Estratégia de
Deus acerca de nossas vidas.
Todo esforço empreendido,
decerto, tem a sua útil peleja
em prol da vitória”.
Exato, dr. Bezerra! De pleno acordo com o ínclito Benfeitor Espiritual, que ainda hoje é carinhosamente chamado
de “o Médico dos Pobres”.
José de Paiva Netto é jornalista, radialista e escritor.

Os desafios do
empreendedorismo
feminino no Brasil
Por Carolina Wischhoff

O

empreendedorismo feminino é uma alavanca que move
a economia e traz dignidade
para inúmeras famílias que têm apenas
a mulher à frente do sustento familiar,
principalmente nas classes menos favorecidas. Embora a participação das
mulheres empreendedoras seja de 34%
no universo de donos de negócio no
Brasil, o percentual ainda está abaixo
da melhor marca histórica registrada
no 4º trimestre de 2019, quando elas
representavam 34,8% do total.
Com a perspectiva de retomada
econômica, o empreendedorismo
feminino, que foi muito afetado na
pandemia devido ao fechamento de
negócios, começou a apresentar sinais de recuperação. Dados mostram
que o número de mulheres à frente de um negócio no país fechou o
quarto trimestre de 2021 em 10,1
milhões, mesmo resultado registrado
no último trimestre de 2019, antes da
pandemia. No segundo trimestre de
2020, o número havia totalizado 8,6
milhões. Além disso, o percentual de
mulheres que fazem sozinhas a gestão de seus negócios chega a 63%.
Há muitos desafios para vencer. De
fato, com a reabertura das escolas e a
vida voltando ao normal, essas mulheres, que ficaram sem redes de apoio de
cuidado para os filhos e que em muitos
casos tiveram de assumir totalmente
ou parcialmente as despesas familiares,
mesmo com menos condições de se
dedicarem às suas atividades econômicas, estão conseguindo retomar os negócios. Sem falar nas duplas ou triplas
jornadas que encaram, elas recebem
menos investimentos de políticas públicas e sofrem com o peso do machismo que ainda acompanha o mercado
empresarial.
É certo que ainda faltam programas de aceleração que buscam fomentar e profissionalizar práticas
empresariais e políticas públicas para valorizar as competências e habilidades das mulheres empreendedoras, além de mais programas com
linhas de financiamento exclusivas
para empresas comandadas por mulheres. Afinal, entre as maiores “dores” das empreendedoras, destaca-se justamente a falta de capital de
giro (cerca de 44% relataram isso
em pesquisa do Sebrae).
Mesmo diante das dificuldades enfrentadas, sobretudo diante da pandemia e da falta de investimentos direcionados para as empreendedoras, as empresas lideradas por mulheres vêm se
destacando ano a ano, principalmente
no quesito inovação. É o caso das femtechs, startups lideradas por mulheres com produtos e serviços com solu-
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ções adequadas à realidade do público
feminino. O mercado é tão forte que
foi visto pela Forbes como um dos mais
importantes para as próximas décadas
nos Estados Unidos, segundo a qual
o mercado das femtechs movimentará
cerca de US$ 50 bilhões em um futuro
próximo.
Ainda de acordo com a publicação,
o ramo é um dos que mais recebe investimentos por lá, algo que também
pode se repetir aqui no Brasil, já que
as femtechs exploram um segmento
que ainda tem muito a crescer e que
apresenta uma importância que vai
além da própria lucratividade do negócio.

Mercado das femtechs
movimentará
US$ 50 bilhões em
um futuro próximo
Vale ressaltar que diversos negócios
femininos surgem de uma dor ou necessidade que as mulheres têm em comum, como foi meu caso e da minha
sócia ao investirmos em uma startup
voltada para o universo da maternidade. As mães queriam ter experiências
ímpares relacionadas a momentos como a gestação do bebê, nascimento e
mesversários, mas tinham dificuldade
de achar produtos para todas as fases
da criança que acompanhassem a jornada materna.
Decidimos basear a nossa produção justamente nesse perfil de mães,
chamadas de millenials: independentes, produtivas, conectadas e sobrecarregadas. Além disso, quando uma
mulher empreende traz consigo outras, criando uma onda grande que
levanta tudo que está no seu entorno, como é o caso de vários projetos
sociais de mulheres empreendedoras
que empregam outras mulheres e
mães em suas empresas ou fábricas,
gerando empregos e criando políticas
e diretrizes que estão alinhadas às necessidades das mulheres que além de
trabalhar também são esposas, mães e
administradoras do lar.
As mulheres são maioria na população mundial e também no Brasil. É
um público que não pode ser ignorado
e que tem grande potencial de crescimento. Potencial que deve ser alavancado com o otimismo da maioria dessas
empreendedoras, já que cerca de 92%
acredita que suas empresas crescerão
nos próximos anos. Não existe dúvida
do poder feminino da transformação
da realidade atual para um universo
muito melhor. Basta ter capacitação e
persistência!
Carolina Wischhoff é
sócia-diretora da Zero a Oito.
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Desmatamento na Amazônia
cresceu 74,5% em abril
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Justiça tarda e falha

A

Ordem dos Advogados do Brasil – RJ (OABRJ)
convoca os advogados de todo o estado para um ato
de desagravo à advocacia a ser realizado à porta do Fórum
Central na próxima quinta-feira (12), às 11h. O objetivo é
chamar a atenção para os problemas causados pela inoperância dos sistemas da corte estadual, o que, nas últimas
semanas, impossibilitou o pleno exercício profissional de
advogados e violou o direito constitucional dos jurisdicionados de acessar a Justiça, como esta coluna alertou.
A OABRJ afirma que optou pelo ato após diversas
tentativas de diálogo e pedidos por melhorias no sistema
de peticionamento eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro. Em despacho publicado no último dia 3, o presidente do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), ministro Luiz Fux, estabeleceu um prazo de cinco
dias para o TJRJ se manifestar sobre as instabilidades. A
decisão é uma resposta ao pedido de providências protocolado pela OABRJ junto ao CNJ.

Para o alto e avante
Após a reunião do Copom, quarta-feira, o Inter Research revisou a projeção para o IPCA em 2022, de 7,4%
para 8,1%.

É da natureza dela
A mídia corporativa brasileira reagiu com indignação à
correta análise de Lula sobre a guerra na Ucrânia porque ele
foi contra o pensamento único, que transformou as notícias
sobre a guerra em propaganda panfletária a favor de Zelensky e dos EUA. Nem mesmo a revista Time, que publicou a
entrevista com o ex-presidente, deu destaque à resposta.
Melhor o candidato petista entender: não adiante cortejar a grande imprensa; sempre que contrariar seus mitos e
interesses, receberá pau no lombo.

Obstáculos
De Washington, onde participou da 1ª edição presencial desde 2019 do Encontro Anual da Associação Internacional de Marcas (INTA), o advogado Luis Fernando
Matos Jr., sócio do escritório Matos & Associados, relata
que o evento, que costuma reunir mais de 12 mil pessoas, registrou, neste ano, cerca de 5 mil. Segundo ele, os
comentários nos corredores foram de que a situação da
pandemia na China e o conflito no Leste Europeu afastaram milhares de participantes.

Sem segundo turno
Se as eleições fossem hoje (e pelo telefone), Lula
poderia ser eleito no primeiro turno: segundo a pesquisa
Ipespe, o petista tem 44%, contra 46% dos demais candidatos; empate técnico, já que a margem de erro é de 3,2
pontos percentuais.

Rápidas
A 2ª Turma do TRT – 1ª Região julgou improcedente
ação civil pública na qual o Ministério Público pedia que
a Patrimóvel fosse proibida de contratar corretores de
imóveis como autônomos. A vitória foi obtida pela Barreto Advogados & Consultores Associados *** De terça a
quinta, o Grupo DNA e a My DNA realizarão a 1ª edição
brasileira do “HR Future Summit BR” para debater as
principais tendências do RH. Inscrições: dnahumancapital.com/event/hr-future-summit *** O Sul Fluminense
recebe, de 12 a 15 e de 19 a 22 de maio, a 1ª edição do
Festival Gastronômico Delícias do Vale do Café, com
mais de 60 estabelecimentos, entre cafés e restaurantes,
além de fazendas históricas e produtores do Vale.

Pressão para dar mais flexibilidade e anistia no Código Florestal

D

ados do Instituto
de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgados nesta sexta-feira
confirmam que o desmatamento na Amazônia segue desenfreado e alcançou
níveis alarmantes. Entre
os dias 1º e 29 de abril, os
alertas apontam para um
total de 1.013 km² de áreas
desmatadas, área equivalente a 138.957 campos de
futebol padrão Fifa para
competições internacionais,
uma elevação de 74,6%
em comparação ao mesmo
mês de 2021. Pelo quarto
mês consecutivo, os alertas
de desmatamento seguem
concentrados nos estados
do Amazonas (34,2%), Pará (28,3%) e Mato Grosso
(23,8%).
Na recente divulgação
do Global Forest Watch,
o Brasil aparece como responsável pela perda de 40%
do total de florestas tropicais no mundo em 2021.
Com isso, o Brasil segue ganhando títulos desonrosos
que acabam por contribuir
negativamente para a contenção da crise climática
e, ao mesmo tempo, passa
uma clara mensagem a qual
o governo tenta negar: o
Brasil não tem ação estratégica alguma para conter o
desmatamento em curso.
Os alertas ainda apontam que grandes polígonos de desmatamento têm

sido cada vez mais observados nas imagens de satélite, a exemplo, o maior
polígono detectado foi em
Altamira, no Pará, com
1.358 hectares. O segundo
maior tem 1.337 hectares e
está localizado em Lábrea,
no Amazonas. O quinto
colocado com 850 hectares está em Apuí, também
no Amazonas. Os municípios de Altamira e Lábrea
ocupam juntos o quarto
lugar de maiores desmatamentos contínuos.
No mês em que o Código
Florestal completa 10 anos,
são muitos os projetos de lei
que buscam alterá-lo, dando
mais flexibilidade e anistias.
Exemplo disso é o Projeto
de Lei 2.374/2020, de autoria do Senador Irajá Abreu
(PSD-TO), que, na última
quinta-feira, foi inserido na
pauta da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
(CRA) do Senado Federal,
em caráter terminativo. Se
aprovado, concederá anistia
àqueles que desmataram ilegalmente áreas de Reserva
Legal entre julho de 2008 e
maio de 2012.
Segundo o Greenpeace
Brasil, “sem que houvesse
audiência pública ou apreciação por outras comissões, como a de Meio Ambiente (CMA) do Senado, o
projeto é um benefício aos
criminosos, além de ser um
estímulo a novas invasões

Abr

de áreas e enfraquecer a
implementação do Código
Florestal nos estados.” Por
falta de quórum na reunião
da CRA, o PL não pôde ser
votado, mas há expectativa
de que retorne à pauta nas
próximas semanas.
Já o Sistema ONU no
Brasil divulgou também
nesta sexta-feira nota externando profunda preocupação com a situação do
povo ianomâmi, que vem
sofrendo com reiterados
casos de violência. A entidade alertou para a violação
de direitos humanos deste
povo, lembrando que, de
acordo com as normativas
internacionais ratificadas
e adotadas pelo Brasil e a
Constituição, cabe ao Estado a proteção de toda a população indígena residente
no país.
O Sistema ONU colocou-se à disposição para
apoiar o aprimoramento de
planos e políticas públicas
que enfrentem as raízes dos

problemas e proponham
soluções duradouras e sustentáveis para acabar com
os conflitos e garantir a paz
nas terras indígenas.
Segundo a ONU, as denúncias feitas nos últimos
meses sobre mortes e desaparecimento de pessoas ianomâmi demandam urgente averiguação por parte das
autoridades, para que seja
garantida a proteção da população que ocupa a maior
terra indígena do país, entre os estados de Roraima e
Amazonas.
“O Sistema ONU fica
à disposição para apoiar o
aprimoramento de planos
e políticas públicas que
enfrentem as raízes dos
problemas e proponham
soluções baseadas em evidências, duradouras e sustentáveis, que sejam desenvolvidas em consulta com a
população local para acabar
com os conflitos e garantir
a paz nas terras indígenas”,
diz a nota.

Petrobras vai simular perfuração
em águas ultra-profundas no AP

A

Petrobras teve autorização do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) para realizar um simulado para avaliação préoperacional na região do
Amapá em águas ultra-profundas. “A Petrobras tem
que mostrar toda a capacidade de contenção de qualquer vazamento”, explicou
nesta sexta-feira o diretor
de Exploração e Produção,
Fernando Borges da companhia.
Borges disse que a sonda
de perfuração já foi contra-

tada e a empresa vai contratar sete barcos de apoio
a essa operação e dois helicópteros. “Você simula um
derrame que é feito lá, no
local, com todos os recursos
disponíveis e há demonstração de que os recursos alocados são competentes para você lidar com qualquer
evento”
Segundo explicou, a partir desse simulado, o Ibama
vai poder emitir a licença de
perfuração e a Petrobras, de
imediato, poderá dar início
à operação de perfuração
no bloco, que fica distante
160 quilômetros da costa do

SINDAUT- CNPJ 27.903.715.0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL - Pelo presente edital, nos termos dos artigos 6º, 7º, inciso II
do Estatuto do Sindicato, ficam convocados os associados em dia com
suas obrigações estatutárias, representados pelo Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Município do Rio de
Janeiro, a comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de maio de 2022, às 13hs em primeira convocação e
ás 13:30hs em segunda e última convocação na Sede deste Sindicato,
localizado na Rua André Cavalcante nº 128 – Bairro de Fátima – Rio de
Janeiro/RJ, com a categoria, para discutir e deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: a) discussão e aprovação da Alteração Estatutária, b)
Assuntos de interesse da classe. Rio de Janeiro, 02 de maio de 2022.
Fernando Antônio Bandeira
-Presidente-

extremo norte do Amapá, a
cerca de 40 quilômetros da
divisa com a Guiana.
“A gente espera o retorno à exploração na margem
equatorial [do Amazonas],
uma vez que o último poço
perfurado lá data de 2015,
sendo que é uma região que
vai desde o Amapá até o Rio
Grande do Norte”. A estatal tem, na região, em torno
de 450 poços perfurados
exploratórios ou de produção. “A Petrobras está preparada para atender todos
os requisitos para o devido
licenciamento ambiental e a
gente espera que isso abra

a oportunidade de a gente
continuar a exploração nas
demais bacias da margem
equatorial”.
Para 2022, em relação à
atividade exploratória, a Petrobras prevê perfurar nove
poços offshore (alto mar),
sendo oito no Brasil e um
na Colômbia, além de parceria em um poço explorador na Argentina. Desse total de oito poços no Brasil,
três já foram perfurados. As
próximas perfurações incluem dois poços na Bacia
Marítima do Espírito Santo
e um poço no Amapá, em
águas profundas.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ Nº 33.035.536/0001-00
FATO RELEVANTE
Atualização sobre o Processo de Recuperação Judicial
João Fortes Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos
termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e da Resolução CVM
n.º 44, de 23 de agosto de 2021, em referência ao processo de recuperação judicial da Companhia e suas controladas (“Recuperação Judicial” e “Grupo João
Fortes”, respectivamente), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Plano de Recuperação Judicial do Grupo João Fortes Engenharia S/A
Consolidado foi aprovado em assembleia de credores (“AGC”) em 6 de maio de
2022. A ata da AGC será disponibilizada para consulta na sede da Companhia,
no site de relações com investidores da Companhia (http://www.joaofortes.com.
br/ri/) e no site da CVM (http://cvm.gov.br). Rio de Janeiro, 6 de maio de 2022.
JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa
Diretor de Relações com Investidores
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VINHO ETC.
Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Bulgária revela bons
frutos da semente
dionisíaca

S

eguindo com os vinhos da Europa Oriental, embora sem o prestígio da Hungria, advindo do seu nobre
Tokaj, alguns países apresentam antiga vinicultura, mesmo que interrompidas em alguns momentos de seus tumultuados históricos políticos.
Bulgária é um desses, que conta inclusive com alguns
rótulos disponíveis no mercado brasileiro. Os territórios
onde se encontram hoje Bulgária, Romênia, Moldávia,
Grécia, Turquia, Macedônia e Sérvia foram habitados pelos antigos trácios, um grupo cultural étnico de tribos indo-europeias, muito ligado às origens culturais do vinho,
tanto que se acreditava que o Deus Dionísio era de origem
trácia. Parte da cultura trácia persiste nos rituais folclóricos e lendas búlgaras, e a produção de vinhos sobreviveu
ali ininterruptamente.
No período medieval, a conexão entre o cristianismo
e o vinho deu grande impulso à vitivinicultura europeia
durante séculos. E na Bulgária não foi diferente – há registros de que os monges do Monastério de Bachkovo bebiam em média 4 taças de vinhos por dia e, em algumas
celebrações, essa quantidade dobrava. Se a orientação religiosa foi fundamental para a prosperidade do vinho em
dado momento, posteriormente o desfavoreceu.
Em 1396, a Bulgária foi integrada ao império Otomano, cujas regras foram desastrosas para o vinho, já que o
islamismo não encorajava sua produção e consumo, que
foram reduzidos por alguns séculos. Só no século 19 é que
houve um renascimento da atividade, e o vinho emergiu
como um dos elementos importantes para afirmar a identidade búlgara, enfraquecida pelo domínio otomano. O
país buscou se inspirar em modelos enológicos mais modernos da Alemanha e da França para desenvolver a sua
produção de vinhos, que aumentou de forma significativa,
mesmo com os entraves da praga da Filoxera na virada
do século. Em 1944, a superfície de vinhedos chegava a
143.103ha.
O período de integração ao Bloco Soviético, entre 1946
e 1990, foi marcado por grande investimento no setor,
uma vez que o vinho búlgaro teve papel econômico importante para esses países. Já em 1956, a Rússia importava
56 milhões de litros de vinhos búlgaros, gerando muita
receita para produtores e exportadores. Um programa de
modernização foi implementado, com estímulo à plantação de cepas internacionais, uso intenso de mecanização e
ampliação dos vinhedos. Mas o foco na produção em escala do período comunista comprometeu o aspecto qualitativo, e isso impactou o período posterior, seguinte ao
fim do bloco comunista.
A partir de 1991, a Bulgária começou a trilhar o caminho difícil de recuperação da dependência do mercado
russo e de enquadramento aos padrões qualitativos da vitivinicultura da Europa Ocidental. Foram quase três décadas de reestruturação e, nos últimos anos, a indústria
experimenta um período de expansão e certo reconhecimento internacional da qualidade dos seus vinhos.
Há uma concentração na produção: 10 grandes produtores respondem por 55% do mercado, e mais de 250
vinícolas disputam com dificuldade uma pequena fatia d
bolo. Há uma tendência à criação de produtos premium,
embalados em garrafas grossas que impressionam, num
estilo semelhante ao perfil dos vinhos do Novo Mundo,
quando emergentes – vinhos tintos concentrados, com
muita madeira nova e uso das principais cepas francesas
(Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir).
No entanto, há uma vertente do público enófilo internacional que se interessa por cepas nativas e métodos
menos intervencionistas, junto do qual as castas próprias
desses lugares de viticultura antiga fazem sucesso. Mavrud
tem sido a principal bandeira búlgara: cepa tinta autóctone
de qualidade mais plantada no país, cujos vinhos são concentrados em cor, álcool, taninos, acidez e aromas. Produção de orgânicos e vinhos laranja também fazem parte
das inovações.
Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Instagram @miriamaguiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog
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Boicote à Rússia atinge indústria
de games e abre mão de US$ 3,4 bi

D

esde o início da
intervenção
da
Rússia na Ucrânia,
distribuidoras, produtoras
e estúdios de jogos virtuais
declararam publicamente
repúdio à Rússia e divulgaram doações e iniciativas
com a finalidade de auxiliar
as vítimas do conflito.
Nos últimos dias, várias
empresas de games, que
apoiam a Otan-EUA, aderiram ao boicote ao mercado
russo para pressionar o país
a desistir da intervenção. Ao
cortar relações comerciais
com a Rússia, a indústria de
games abre mão de mercado de US$ 3,4 bilhões, diz
SJ Santos, especialista em
games, fundador e CEO da
Honkytonk Games, uma
das muitas empresas brasileiras impactadas pela guerra.
Segundo estimativas da
IDG Consulting, a receita
de jogos de toda a Europa é de US$ 51,5 bilhões e
a Rússia responde por 6%
de todos os gastos com videogames em todo o continente, incluindo 8% de
todo o dinheiro gasto em
jogos para celular e 12% de
todas as receitas de jogos
para PC. A Newzoo informa que a Rússia é o sexto
maior mercado da Europa

e o 15º maior do mundo.
Sony, Microsoft e Nintendo
já puxaram as vendas para
este país.
As receitas de jogos na
Rússia com a GamesIndustry.biz, conforme a IDG
Consulting, geraram cerca de US$ 3,4 bilhões no
ano passado. O panorama
mudou, no entanto, com
a intervenção da Rússia
na Ucrânia. O Twitch, por
exemplo, comunicou aos
streamers russos que eles
não receberiam mais pagamentos ou poderiam fazer
compras se sua conta estivesse vinculada a um dos
bancos russos afetados pelas sanções. Da mesma forma, as restrições às instituições financeiras podem ser
um fator pelo qual a Nintendo suspendeu os pagamentos em rublos russos e
colocou o Switch eShop em
modo de manutenção para
a região.
A empresa polonesa CD
Projekt, conhecida pela série “The Witcher” e pelo
jogo “Cyberpunk 2077”,
anunciou em 3 de março a
suspensão da venda de seus
jogos de forma física e virtual na Rússia e em Belarus,
que apoia a intervenção na
Ucrânia. O bloqueio se estende também a todos os

títulos da loja virtual do
grupo. O estúdio ucraniano GSC Game World, um
dos principais da Ucrânia e
responsável pelo desenvolvimento da série de videogame Stalker, da Microsoft,
publicou em 24 de março
um comunicado oficial dizendo que a Ucrânia lutará para se defender e que,
mesmo com um futuro incerto, esperam pelo melhor.
Em 21 de março a Epic
Games anunciou no Twitter que todos os lucros das
vendas do Fortnite até 3 de
abril serão doados para ajuda humanitária para pessoas
afetadas pela intervenção na
Ucrânia. Após o anúncio, o
Xbox disse no Twitter que
se juntaria à Epic e também
doaria os lucros das vendas
do Fortnite para ações sociais e pelo mesmo período. O Twitch informou aos
streamers russos que eles
não receberiam pagamentos ou poderiam fazer compras se sua conta estivesse
vinculada a um dos bancos
russos afetados pelas sanções.
Microsoft,
Take-Two
Interactive, Ubisoft, Electronic Arts, Activision Blizzard, Epic Games, CD
Projekt e Bloober Team,
Supercell e CI Games to-

maram uma posição ativa
em relação à intervenção,
enquanto outras empresas
estão cumprindo as sanções econômicas impostas
pela UE, EUA e outras nações.
O panorama da intervenção interrompeu os
planos de investimento de
empresas como a de SJ
Santos, que atua com eSports e criptomoedas de
games pela HonkyTonk.
“Todos os planos de investimento que tínhamos para
2022 foram por água abaixo, os sistemas estão instáveis, não se consegue fazer
pagamento para a Rússia”,
diz o CEO, que até então
mantinha um importante
cliente na Rússia.
“O jogador russo está
sem poder comprar os itens
e jogar, a empresa não dá
mais suporte para ele, os
sistemas estão instáveis e o
país, a indústria de jogos vai
deixar de ganhar dinheiro
dentro da Rússia. Empresas
russas que produzem jogos
deixam de acessar, os jogos
internacionais deixam de
faturar, jogadores brasileiros e quem produz jogo lá
deixam de ganhar dinheiro.
O impacto é grande e afeta
empresas no mundo todo”,
avalia.

Consumidores não conseguem quitar dívidas

O

Indicador de Recuperação
de
Crédito da Serasa
Experian revelou que, em
janeiro deste ano, apenas
41% das dívidas de consumidores inadimplentes foram pagas em até 60 dias a
partir desse mês de referência. Apesar da desaceleração que já vinha acontecendo desde agosto de 2021,
quando o indicador marcou
57,5%, esse foi o menor
percentual de pagamento
em toda a série histórica,
iniciada em 2018. A análise por setor mostrou que
os Bancos e Cartões conti-

nuam com o melhor nível
de recuperação de crédito
(48%), enquanto os segmentos de Securitizadoras
e Telefonia têm os menores
percentuais de dívidas negativadas pagas, com 2,7%
e 8,9%, respectivamente.
De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, a situação
econômica do país torna
o cenário de quitação de
dívidas desafiador para os
consumidores. “No início
deste ano a população já
precisava lidar com o encarecimento de itens básicos
devido a alta da inflação.

Muitas pessoas, principalmente de rendas menores,
buscaram as linhas de crédito como uma forma de
suprir suas necessidades e
fechar as contas no final
do mês. No entanto, também pelo aumento da taxa
Selic, ficou mais complexo
se apoiar no crédito e não
se endividar. Dessa forma,
se os consumidores brasileiros já encontram dificuldades para não caírem
na inadimplência, quitar
dívidas atrasadas e limpar
o próprio nome ficou ainda mais complicado”, finaliza.

Ainda em janeiro deste
ano, o indicador também
destaca a idade das dívidas
e mostra um padrão, pois
aquelas contraídas mais recentemente tendem a ser
mais recuperadas, enquanto as que possuem mais
tempo de existência têm o
percentual de quitação menor. Quando analisados os
compromissos vencidos há
30 dias, o percentual de recuperação foi de 59,1%; de
30 a 60 dias, 42,9%; de 60 a
90 dias, 26,2%; de 90 a 180
dias, 16,4%; entre 180 dias
e o primeiro ano, 14,5% e
5,7% entre um e mais anos.

Inflação do Dia das Mães é a maior em 20 anos

L

evantamento realizado pelo Instituto
Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação
Getulio Vargas (FGV), a partir de 31 produtos e serviços
do Índice de Preços ao Consumidor – Mercado (IPC-M)
indicou que os presentes e
os serviços mais procurados
para o Dia das Mães apresentaram o maior aumento
registrado para essa cesta nos
últimos 20 anos: em 2003, o
reajuste foi de 10,83%. Já nos
últimos 12 meses o aumento
médio foi de 9,07%, ligeiramente abaixo da inflação
acumulada no período, de
10,37%.
A pesquisa também mostrou que os serviços foram

os protagonistas dessa inflação, subindo 13,79%,
sendo a alta puxada pelas
passagens aéreas, cujos preços quase dobraram no período: avanço de 72,83%.
Também na cesta de serviços, restaurantes (8,13%),
hotéis (5,72%), excursões
e tours (4,54%) e salões de
beleza (4,19%) sofreram
aumentos, mas abaixo da
inflação geral. As atrações
culturais, assim como no
ano passado, seguem sendo
as melhores candidatas para um bom programa com
a mamãe, com seus preços
perto da estabilidade em relação ao ano passado: shows
(0,12%), cinemas (1,33%) e
teatros (1,42%) ainda apre-

sentam reajuste bem tímido
na medida em que as atividades retornam à normalidade pós-pandemia.
Segundo o economista
Matheus Peçanha, pesquisador do Ibre, avalia que
a retomada pós-pandemia
tem um papel importante
nessa dinâmica.
“O setor turístico apresentou um incremento na
demanda que estava reprimida desde a pandemia da
Covid-19, e os preços estão
refletindo isso. No caso dos
restaurantes, ainda há o agravante do custo dos alimentos,
que tem sido o foco da inflação recente”, explicou.
Pelo lado dos produtos
mais comumente escolhi-

dos como presente, a cesta
de 22 bens duráveis e semiduráveis teve um crescimento médio de 4,25%.
As maiores altas vieram
principalmente dos eletrodomésticos e do setor
têxtil: cama, mesa e banho
(11,04%), geladeira e freezer (8,73%), máquina de
lavar roupas (7,5%), micro-ondas (6,75%) e roupas femininas (6,62%). Na parte
inferior da lista, os menores
aumentos ficaram na conta
da linha marrom e alguns
bens semiduráveis: perfume
(0,15%), computadores e
periféricos (0,34%), celulares (0,65%), artigos de maquiagem (0,92%) e fogão
(1,97%).
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Azulão Geração de Energia S.A.
CNPJ/MF: 30.185.130/0002-98
Balanço Patrimonial - Em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Nota
2021
2020
Nota
2021
2020
Passivo
Ativo
Circulante
Fornecedores
11
168.688
33.315
Circulante
12
62.938
4.246
Caixa e equivalentes de caixa
6
8 545.227 Empréstimos e financiamentos
Arrendamento
10 (b)
8.856
182
Títulos e valores mobiliários
7
10
8.764 Outros impostos a recolher
957
2.440
Obrigações
sociais
e
trabalhistas
2.859
1.324
Contas a receber
194
3.642
2.761
Estoques
8
1.098
157 Participações nos lucros
2.115
1.836
Outras obrigações
Despesas antecipadas
608
2.921
250.055
46.104
Imposto a recuperar
9
1.264
272 Não circulante
11
11.760
139
135 Fornecedores
Adiantamentos diversos
Empréstimos e financiamentos
12
850.345 836.143
3.321 557.476 Arrendamento
10 (b)
31.987
233
Operações comerciais com partes relacionadas
14
4.038
3.440
Não circulante
886.370
851.576
Adiantamentos diversos
112
1.136.425 897.680
Total do Passivo
10.011
3 Patrimônio líquido
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 9
15
927.062 1.024.410
10.123
3 Capital social
60.967
Imobilizado
10 2.089.395 1.359.843 Adiantamento para futuro aumento de capital
(21.615)
(4.768)
Prejuízos acumulados
2.099.518 1.359.846 Total do patrimônio líquido
966.414 1.019.642
2.102.839 1.917.322
2.102.839 1.917.322 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Total Ativo
As notas explicativas da administração
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.
são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Capital Social
Outros resultados
Prejuízos
Total do
AFAC
Integralizado
abrangentes acumulados patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro 2019
188.043
22.127
(7.070)
(1.035)
202.065
Transações com acionistas:
Aumento de capital
814.240
814.240
Integralização de adiantamento para futuro aumento de capital
22.127
(22.127)
Prejuízo líquido do exercício
(3.733)
(3.733)
Outros resultados abrangentes:
Reversão da perda com derivativos
7.070
7.070
Saldo em 31 de dezembro 2020
1.024.410
(4.768)
1.019.642
Transações com acionistas:
Aumento de capital
141.652
141.652
Redução de capital
(239.000)
(239.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital
60.967
60.967
Prejuízo líquido do exercício
(16.847)
(16.847)
Saldo em 31 de dezembro 2021
927.062
60.967
(21.615)
966.414
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional: A Azulão Geração de Energia S.A. (a “Companhia” Privado Eneva administrado pelo Banco Itaú S.A.. Fundo é composto somente
ou “Azulão”) é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Bra- por operações compromissadas, lastreadas por títulos públicos federais, regissil, com sede na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro e com tradas na CETIP ou SELIC, quando aplicável, possuem garantia de recompra
filial na cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima. Foi constituída em 05 de diária a uma taxa previamente estabelecida pelas instituições financeiras. (b)
abril de 2018 com o objetivo de desenvolver, construir e operar projetos de Representam valores investidos em CDBs emitidos por instituições financeiras
unidades de geração térmica a partir do gás natural, bem como a participação de primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas e com rentabilidade
no capital de outras sociedades simples ou empresariais, que possuam objeto média no ano sobre o DI CETIP (“CDI”) de 100%. A diminuição observada,
social semelhante ao da Companhia. 2. Licenças e autorizações: A Azulão deve-se aos resgates financeiros realizados para investimento no projeto em
manteve o seu comprometimento em atender todas exigências das condicio- construção e pagamento aos acionistas por meio de redução de capital.
2021
2020
nantes de sua Licença de Instalação (LI) nº 091/19, mantendo a continuidade 7. Títulos e valores mobiliários:
10
8.764
da construção do ativo UTE Jaguatirica II. Novas fases da construção e autori- Fundo de investimento (a)
10
8.764
zações complementares avançaram ao longo de 2021, garantindo o cronograma de construção do ativo. Nesse período, destaca-se a emissão das licenças (a) Os papéis dos fundos de investimento classificados como títulos e valores
de Operação para Jaguatirica e Azulão e Licença Prévia para UTE Azulão I, mobiliários possuem vencimentos que ocorrerão entre 2022 e 2027 com liquicom vencimento em novembro de 2026 e agosto de 2024 respectivamente. dez diária e são compostos por diversos ativos visando melhor rentabilidade,
3. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: tais como títulos de renda fixa, títulos públicos, dentre outros, de acordo com
Declaração de conformidade e base de preparação: As demonstrações fi- a política de investimento da Companhia e suas controladas. Adicionalmente,
nanceiras da Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro os fundos de investimento são aplicações em cotas (FIC), administrados pelo
de 2021 e 2020, foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais Banco Itaú, que alocam seus recursos em cotas de diversos fundos abertos
de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Stan- com suscetibilidade de variação do valor. A Companhia e suas controladas
dards Board (“IASB”) e também de acordo com as práticas contábeis adota- não possuem gestão e controle direto sobre exposição, direitos, retornos vadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos contábeis, orientações riáveis decorrentes de seu envolvimento e capacidade de utilizar seu poder
e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) para afetar o valor dos retornos sobre esses investimentos.
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). As principais po- 8. Estoque: Prática contábil: Os estoques da Companhia são essenciallíticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras mente compostos por materiais ou insumos a serem consumidos ou transestão apresentadas na Nota Explicativa n° 4 – “Resumo das principais práti- formados no processo de geração de energia e exploração de gás. Eles são
cas contábeis”. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. A
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por mensuração dos estoques inclui também qualquer redução ao valor realizável
parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas líquido desses ativos. O método de avaliação dos estoques de insumos (princontábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior cipalmente carvão) é o da média ponderada móvel.
2021
2020
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são
78
157
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota Materiais, suprimentos e outros (a)
860
Explicativa n° 5 – “Estimativas e julgamentos contábeis críticos. As demons- Peças eletrônicas e mecânicas (b)
160
trações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por Lubrificantes e químicos
1.098
157
certos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo. O custo histórico
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca a. Saldo referente a materiais consumíveis necessários ao funcionamento da
de ativos. Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emana- UTG. O saldo é substancialmente composto por estoque condensado e gás
das da Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de hidrogênio. b. O saldo é composto por peças eletrônicas e mecânicas para utili2014, na preparação das suas demonstrações financeiras. Dessa forma, as zação e reposição nas operações e manutenções realizadas nas usinas e UTG.
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo 9. Imposto a recuperar e diferido: Tributos a recuperar: O saldo da conta
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua ges- de Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) a recuperar está
tão. Na preparação destas demonstrações financeiras, as mesmas políticas representado a seguir:
2021
2020
contábeis foram aplicadas nos exercícios apresentados. A emissão dessas
1.262
272
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 25 de março de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
1
2022. Declaração de continuidade: A administração avaliou a capacidade PIS
1
da Companhia em continuar operando normalmente e está convencida de que COFINS
1.264
272
possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Em 31 de
dezembro de 2021 a Companhia está em fase pré-operacional e, consequen- As despesas de IRPJ e CSLL do período são reconhecidas na demonstração
temente não tem gerado fluxo de caixa para suas atividades, portanto, pos- do resultado, exceto para transações reconhecidas diretamente no patrimônio
suí capital circulante líquido (CCL) negativo em R$ 248.490. Entretanto, não líquido. O encargo de IRPJ e a CSLL corrente e diferido é calculado com base
podemos avaliar isoladamente o CCL negativo, principalmente em função da nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data
dinâmica dos desembolsos do financiamento, que ocorrerá à medida em que do balanço dos países em que as entidades da Companhia atuam e geram lutivermos atendido as condições necessárias para que ocorram as liberações, cro tributável. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas
os pagamentos aos fornecedores serão realizados através do Banco do Brasil, pela Companhia nas apurações dos tributos sobre o lucro com relação às situconsumindo o saldo disponível para desembolso. Adicionalmente, a controla- ações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações
dora Eneva S.A. realiza aportes financeiros para cumprir os compromissos. e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados
Vide nota explicativa nº 18 – Eventos subsequentes. Por isso, a administração de pagamento às autoridades fiscais. O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são
não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvi- reconhecidos baseados nas diferenças temporárias entre o valor contábil e o
das significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. A adminis- valor fiscal dos ativos e passivos, bem como sobre o saldo dos prejuízos fistração entende que quando as operações iniciarem e a estratégia comercial cais acumulados. Os tributos diferidos sobre o lucro são compensados quando
e administrativa na gestão dos custos e despesas, adotada nos últimos anos existir um direito legalmente exequível sobre a mesma entidade tributável. Os
pelas demais companhias do grupo forem colocadas em práticas trarão resul- ativos fiscais diferidos decorrentes de perdas fiscais e diferenças temporárias
tados positivos assim como trouxeram as demais companhias do grupo para não são reconhecidos quando não é provável que lucros tributáveis futuros esresultados positivos. Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas tejam disponíveis contra os quais possam ser utilizadas. Impostos diferidos:
com base no pressuposto de continuidade operacional dos negócios da Com- Abaixo a composição dos tributos diferidos por natureza de 2021:
panhia. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações: A Companhia
2021
adotou sem impactos significativos, as alterações ao CPC 06 (R2) – “ArrendaPassivo
mentos” e do CPC 48 – “Instrumentos Financeiros” sobre definição do termo
Diferido Líquido
Ativo Diferido
“Reforma da Taxa de Juros de Referência – Fase 2”, a partir de 1º de janeiro
Prejuízo
de 2021. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a
Diferenças
Fiscal/ Base Diferenças
partir de 1º de janeiro de 2021, mas não afetaram materialmente as demonsNegativa temporárias
Total temporárias
trações financeiras da Companhia. Adicionalmente, A partir de 01.01.2022, Gastos préestarão vigentes os seguintes pronunciamentos, os quais não foram adotados operacionais
9.414
9.414
9.414
antecipadamente pela Companhia:
IFRS 16
597
597
597
10.011 10.011 (a)
- 10.011
Correlação com o
Impactos
Revisão e Normas impactadas
IASB
contábeis
2020
Passivo
Revisão de pronunciamentos Téc- Annual ImproveAtivo Diferido
Diferido Líquido
nicos nº 19
ments to IFRS StanPrejuízo
Pronunciamentos Técnicos
dards:
20182020;
Diferenças
Fiscal/ Base Diferenças
CPC 15 (R1) – Combinação de
Property, Plant and
Total temporárias
Negativa temporárias
negócios, CPC 25 – Provisões, Equipment:
Proceeds
IFRS
16
3
3
3
impactos
passivos contingentes e ativos
Intended Use; Sem
3
3
3
relevantes
contingentes, CPC 27 – Ativo imo- before
contracts –
(a) Expectativa de realização anual do ativo diferido:
bilizado, CPC 29 – Ativo biológico Onerous
Costs of Fulfilling a
2022
2023
2024
2025
2026
Total
e produto agrícola, CPC 37 (R1)
e Reference
Expectativa de
– Adoção inicial das normas inter- contract;
to the Conceptual
realização
2.002 2.002
2.002
2.002
2.002 10.011
nacionais de contabilidade e CPC
Framework
Em 31 de dezembro de 2021, os tributos calculados sobre o lucro líquido compre48 – Instrumentos financeiros
endem o IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e a CSL (alíquota de 9%),
Alterações à IAS 16 (CPC 27) –
cuja conciliação com a correspondente despesa é demonstrada como segue:
Imobilizado — Recursos antes
2021
2020
do uso pretendido. As alterações
Resultado do período antes do IRPJ/CSLL
(26.854) (3.736)
proíbem deduzir do custo de um
As receitas de
Alíquota nominal - %
34%
34%
item do imobilizado qualquer recurteste serão regis- IRPJ/CSLL à alíquota nominal
9.130
1.270
so proveniente da venda de itens
tradas no resulta- Outras diferenças permanentes
(376)
(422)
produzidos antes do ativo estar
do da Companhia, Ativo fiscal não constituído (a)
1.254
(845)
disponível para uso, isto é, recurIAS
16
a
partir
da
data
10.008
3
sos para trazer o ativo ao local e
de aplicação
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social correntes
na condição necessária para que
da
norma,
e
os
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
10.008
3
seja capaz de operar da maneira
efeitos
não
são
10.008
3
Total
pretendida pela Administração.
relevantes
Alíquota efetiva (37,27%) (0,08%)
Consequentemente, a entidade
(a)
Refere-se
a
parcela
de
tributos
diferidos
que
não
foi
registrada
devido
à
reconhece esses recursos da
incerteza quanto à sua recuperação.
venda e correspondentes custos
no resultado
12. Empréstimos e financiamentos
4. Resumo das principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas
em detalhes abaixo têm sido aplicadas pela Companhia de maneira consistente a
Taxa
Taxas
todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 4.1 Moeda
Empresa
Credor
Moeda de juros efetivas Vencimento
funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão apre- Empréstimos e financiamentos
sentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de
BASA SubCrédito
IPCA +
apresentação da Companhia. As operações com moedas estrangeiras são conver- Azulão
AeB
R$
1,6190% 14,42% 16/06/2036
tidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das
IPCA +
transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são reavaliados. Os ganhos Azulão
BASA SubCrédito C R$
1,3247% 14,90% 16/06/2036
e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão
pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetá- Depósitos vinculados
rios em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. As
demais práticas contábeis relevantes da Companhia estão apresentadas nas notas Circulante
explicativas próprias aos itens a que elas se referem. 5. Estimativas contábeis Não Circulante
críticas: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os Abaixo é demonstrado a movimentação dos empréstimos e financiamentos
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais (circulante e não circulante):
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de Saldo em 31/12/2019
forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Novas captações
849.941
5.1 Estimativas: 5.1.1 Incertezas sobre premissas e estimativas: (i) Impostos Juros incorridos
12.079
a recuperar e diferidos - Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - Ati- Pagamento de juros
(7.478)
vos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças tem- Custo de captação
(14.153)
porárias entre os valores contábeis de ativos e passivos e os adotados para fins Saldo em 31/12/2020
840.389
de tributação, sendo o período estimado de realização de 5 anos após a entrada Novas captações
150.059
em operação da companhia, conforme Lei 12.973/14. 6. Caixa e equivalentes de Juros incorridos
16.297
caixa: Prática contábil: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósi- Correção monetária
95.331
tos bancários e outros investimentos de alta liquidez, e com risco insignificante de Pagamento de juros e correção monetária
(110.445)
mudança de valor, sendo demonstrados na data do balanço a valor justo.
Amortização do custo de captação
361
2021
2020 Depósitos vinculados
(78.709)
Caixa e bancos
2
1 Saldo em 31/12/2021
913.283
Fundo de Investimento (a)
6
1.654 Prática contábil: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, iniCDBs (b)
543.572 cialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são,
8
545.227 subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado. Qualquer diferença
(a) Trata-se do Fundo de investimentos em Cotas de FI Multimercado Crédito entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor to-

Demonstrações dos Resultados
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Nota
2021
2020
Despesas/Receitas operacionais
16
Gerais e administrativas
(19.654) (4.995)
Outras receitas (despesas) operacionais
(3.280)
15
Resultado antes do resultado financeiro e
(22.934) (4.980)
dos tributos
Resultado financeiro
17
Receitas financeiras
1.141
1.616
Despesas financeiras
(5.062)
(372)
Resultado antes dos tributos sobre o prejuízo
(26.855) (3.736)
Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o prejuízo
Diferido
9
10.008
3
Prejuízo líquido do exercício
(16.847) (3.733)
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
2021
2020
Prejuízo líquido do exercício
(16.847) (3.733)
Outros resultados abrangentes a ser reclassificados para
resultado do exercício em exercícios subsequentes
Outros resultados abrangentes
7.070
Total de outros resultados abrangentes do exercício (16.847)
3.337
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
(26.855)
(3.736)
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao fluxo de caixa
das atividades operacionais:
Juros sobre títulos e valores mobiliários
(1.141)
(1.332)
Juros do arrendamento
4.733
Baixa de imobilizado e intangível
25
9.664
174
Depreciação direito de uso (IFRS 16)
(13.574)
(4.894)
(Aumento) redução nos ativos /Aumento (redução) nos
passivos operacionais:
Estoque
(941)
(157)
Contas a receber
(194)
Fornecedores
(92.400)
11.537
Arrendamento
415
Operações comerciais com partes relacionadas
598
2.590
Obrigações sociais e trabalhistas
2.416
4.085
Impostos, taxas e contribuições
(1.483)
2.336
Impostos a recuperar
(992)
(267)
Despesas antecipadas
2.313
(2.432)
Outros ativos e passivos
640
1.741
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados
(103.617)
14.954
pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de Imobilizado
(376.021) (1.109.083)
Aplicações/Resgates em títulos e valores mobiliários
9.895
(5.178)
Caixa e equivalentes de caixa líquido consumido
(366.126) (1.114.261)
nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimo
150.059
849.941
Pagamento de juros e correção monetária sobre
empréstimos
(110.445)
(7.478)
Custo de captação
(14.153)
Aumento de capital
141.652
814.240
Redução de capital
(239.000)
Depósitos vinculados
(78.709)
Recebimento de adiantamento para futuro aumento de
capital
60.967
Caixa e equivalentes de caixa líquido consumido
(gerado) pelas atividades de financiamentos
(75.476) 1.642.550
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de
caixa
(545.219)
543.243
Demonstração da variação de caixa e equivalentes
de caixa
No início do exercício
545.227
1.984
No fim do exercício
8
545.227
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (545.219)
543.243
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.
10. Imobilizado: Prática contábil: Itens do imobilizado são mensurados pelo
custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.
O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui: • O custo de
materiais e mão de obra direta; • Quaisquer outros custos para colocar o ativo
no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar
da forma pretendida pela Administração; e • Os custos de empréstimos diretamente atribuíveis a aquisição ou construção do ativo qualificável. Custos
subsequentes: Gastos subsequentes serão capitalizados futuramente após
o início das operações comerciais da Companhia, na medida em que seja
provável que benefícios futuros associados com esses gastos sejam auferidos
pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes serão registrados no resultado. Composição dos saldos:
Imobilizado
Direitos
Terrenos em Curso
de uso
Total
Range de depreciação
- 3 a 24 anos
Custo
Saldo em 31/12/2019
2.624
236.231
- 238.855
Adições
200
510.084
582 510.866
Depreciação (a)
(174)
(174)
Movimentação MTM
41.084
41.084
Custo de transação
3.255
3.255
Adiantamento à fornecedores
565.957
- 565.957
Saldo em 31/12/2020
2.824 1.356.611
408 1.359.843
Adições
458.743
- 458.743
Contratos de arrendamento (b)
48.369
48.369
Depreciação (a)
(9.664) (9.664)
Baixas
(25)
(25)
Adiantamento à fornecedores
104.265
- 104.265
Custos com empréstimos
qualificado
127.864
- 127.864
Saldo em 31/12/2021
2.824 2.047.483
39.088 2.089.395
(a) A depreciação é calculada com base no método linear ao longo das vidas
úteis ou prazo contratual estimadas dos ativos (o menor entre eles). Conforme
range de depreciação informado no quadro acima. (b) Trata-se, substancialmente, de um novo contrato de prestação de serviços de reboque, operação e
manutenção de carretas criogênicas para o transporte de gás natural liquefeito. A taxa de desconto é de 11,03%, de acordo com a vigência que é de 5 anos
e possui parcela fixa mensal de R$ 1 milhão, aproximadamente.
Avaliação de impairment: Segundo o pronunciamento técnico CPC 01 (IAS
36) - Redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve avaliar a cada
período de divulgação, se existem indicações de uma possível desvalorização
no valor do ativo imobilizado. Se houver alguma evidência, deve-se calcular o
seu valor recuperável, este que é determinado pela maior importância monetária entre o valor líquido de venda e seu valor em uso. A Companhia avaliou
que não foi necessário a realização do teste de recuperabilidade pois não
foram identificados indicativos de perda. 11. Fornecedores: Prática contábil:
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas
no balanço conforme prazo de vencimento (circulante e não circulante). Elas
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado.
2021
2020
Fornecedores (a)
168.688
45.075
168.688
45.075
(a) O saldo em 31 de dezembro de 2021 refere-se, basicamente, às obras
de construção da usina termelétrica de Jaguatirica II, tendo como fornecedor
principal a Techint Engenharia e Construção S.A., contratada na modalidade
de EPC. O aumento é devido a finalização do cronograma da construção.
Custo de
captação a
apropriar Principal Juros
(8.266)

2021

2020

Custo de
captação a Principal Juros
Total apropriar

Total

600.000 3.509 595.243

(8.489) 490.617 2.687 484.815

(5.525) 400.000 2.274 396.749
(13.791) 1.000.000 5.783 991.992
- (78.709)
- (78.709)
(13.791) 921.291 5.783 913.283
62.938
850.345

(5.664) 359.323 1.915 355.574
(14.153) 849.940 4.602 840.389
(14.153) 849.940 4.602 840.389
4.246
836.143

tal a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período
em que as dívidas estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de
juros. Os custos dos empréstimos e financiamentos da Companhia são diretamente atribuíveis à construção do ativo qualificável (Azulão- Jaguatirca) e,
portanto, registrados como parte do custo do ativo imobilizado. O pagamento
desses juros é apresentado dentro do fluxo de caixa de financiamentos na
demonstração do fluxo de caixa. Covenants financeiros e não financeiros:
Os contratos de empréstimos e financiamentos possuem cláusulas com covenants não financeiros, usuais no mercado e resumidos a seguir, as quais são
monitoradas regularmente pela tesouraria e reportadas periodicamente para
a Administração, para garantir que o contrato seja cumprido: Obrigação de
apresentar aos credores demonstrações financeiras periodicamente; (i) Direito dos credores de executar inspeções e visitas das instalações; (ii) Obrigação
de manter atualizadas as obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;
(iii) Obrigação de manter em vigor contratos materialmente relevantes para
as suas operações; (iv) Respeitar a legislação ambiental e manter em vigor
as licenças necessárias para as suas operações; (v) Restrições contratuais
quanto a operações com partes relacionadas e alienações de ativos fora do
curso normal de negócios; (vi) Restrições quanto à mudança de controle, re-
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estruturações societárias, exceto as ocorridas dentro do grupo econômico, e alteração material no objeto social e permanente das taxas contratadas frente as vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter
nos atos constitutivos dos devedores; e (vii) Limites de endividamento e para a contratação de novas dívidas nas especulativo com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa determinação
subsidiárias. Os contratos de empréstimos e financiamentos contêm cláusula com covenants financeiros (Índice de prevista na política de aplicações financeiras vigente. Os valores justos são determinados com base nos preços de
Cobertura do Serviço da Dívida “ICSD” mínimo de 1,3), apurados em balanço anual auditado a partir do terceiro ano mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Segue abaida operação. 13. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: Instrumento financeiro é qualquer contrato xo a característica de cada classificação: (i) Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo
que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para fluxo de caixa contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas
outra entidade. Prática contábil: Um ativo e um passivo financeiro são reconhecidos quando uma entidade se tornar e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais; (ii) Valor
parte das disposições contratuais de um instrumento financeiro. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa
mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado, os contratual resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou reduzidos. de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto sua venda, bem como invesClassificação e mensuração subsequente: Ativos e passivos financeiros são geralmente classificados como sub- timentos em instrumento patrimoniais não mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que no recosequentemente mensurados ao custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, que incluem determinados nhecimento inicial, a companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo
ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Quando ativos e passivos financeiros mensura- do investimento em outros resultados abrangentes; e (iii) Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos
dos a custo amortizado tem seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, seus saldos financeiros. Esta categoria geralmente inclui instrumentos financeiros derivativos. A hierarquia dos valores justos dos
contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente está demonstrada a seguir: (i) Nível I: são preços cotaoriginal. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos dos (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na
seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no data de mensuração; (ii) Nível II: são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para
resultado do exercício. Instrumentos financeiros derivativos são mensurados subsequentemente ao valor justo por o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; (iii) Nível III: são informações não observáveis para o ativo ou passivo. A
meio do resultado. A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e descrição dos saldos contábeis consolidados dos instrumentos financeiros inclusos nos balanços patrimoniais, bem
controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento como a classificação da hierarquia de valor justo, está apresentada a seguir:
2021
Ativos financeiros
Caixa e Equivalente de Caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Operações comerciais com partes relacionadas
Passivos financeiros
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Operações comerciais com partes relacionadas
Arrendamento mercantil

Custo amortizado
8
194
1.725
1.927

Valor justo por meio do
Valor justo por
resultado abrangente meio do resultado
10
10

168.688
913.283
4.038
40.843
1.126.852

-

Total Custo amortizado
8
545.227
10
194
1.725
1.937
545.227

- 168.688
- 913.283
4.038
40.843
- 1.126.852

2020
Valor justo por meio do
Valor justo por
Total
resultado abrangente meio do resultado
- 545.227
8.764
8.764
8.764 553.991

45.075
840.389
3.440
415
889.319

-

- 45.075
- 840.389
3.440
415
- 889.319

Estimativa do valor justo: Os instrumentos financeiros registrados a valor justo são classificados e divulgados de
acordo com os níveis a seguir:
2021
2020
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Total
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Total
Ativos financeiros
Títulos e valores mobiliários
10
10
8.764
8.764
10
10
8.764
8.764
13.1 Risco cambial: A Companhia não possuí contratos de câmbio relevantes, não tendo exposição cambial. 13.2 Risco
de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas em função da inadimplência de suas
contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator de risco
pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. Para mitigar os riscos, a Companhia adota como prática
a análise da situação financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompanhamento permanente das
posições em aberto. A Companhia possui uma política de aplicações financeiras, na qual estabelece limites de aplicação
por instituição e considera a avaliação de rating como referencial para limitar o montante aplicado. Os prazos médios são
constantemente avaliados bem como os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio.
2021
2020
Posições do risco de crédito
Caixa e equivalente de caixa
8
545.227
Títulos e valores mobiliários
10
8.764
18
553.991
13.3 Risco de liquidez: A Companhia monitora seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados
em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em
manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. Os valores reconhecidos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 se aproximam dos valores de liquidação das operações, incluindo a
estimativa de pagamentos futuros de juros.
2021
Até 6 De 6 até De 1a 2 De 2 a 5 Mais de 5
meses 12 meses
anos
anos
anos
Total
Passivos
Fornecedores
- 168.688
168.688
Operações comerciais com partes relacionadas
4.038
4.038
Empréstimos e financiamentos
135.058 144.631 275.532 750.537 1.775.177 3.080.935
135.058 313.319 279.570 750.537 1.775.177 3.253.661
2020
Até 6
De 6 até 12
De 1a 2
De 2 a 5 Mais de 5
meses
meses
anos
anos
anos
Total
Passivos
Fornecedores
33.315
11.760
45.075
Operações comerciais com partes
relacionadas
3.440
3.440
Empréstimos e financiamentos
4.246
42.037
175.848
618.258
840.389
4.246
33.315
57.237
175.848
618.258
888.904
13.4 Gestão de Capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade
de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível
de endividamento. 14. Partes relacionadas: Empresas ligadas: A Companhia possui como principal empresa ligada
a Eneva S.A.. Os saldos relativos as operações com partes relacionadas estão representadas da seguinte forma:
Passivo
2021
2020
Operações comerciais
4.038
3.440
ENEVA S.A. (a)
4.038
3.440
(a) O saldo refere-se a operações de compartilhamento de despesas administrativas com a controladora Eneva S.A..
Remuneração dos membros da Diretoria: De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos
administradores, cabendo ao Conselho de Administração da Controladora efetuar a distribuição da verba entre os

mesmos. Durante os exercícios de 2021 e 2020 a administração da Companhia foi realizada diretamente pela Controladora. Assim sendo, não foram incorridos gastos com remuneração desses administradores pela Companhia. 15.
Patrimônio Líquido: Capital Social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como
uma dedução do valor captado, líquida de impostos. O capital social de Azulão Geração de Energia S.A., em 31 de
dezembro de 2021 e 2020, corresponde a R$ 927.062 e a R$ 1.024.410, respectivamente. Abaixo o quadro societário
da Companhia:
2021
2020
Acionista
Quantidade
%
Quantidade
%
Eneva S.A
926.135
99,90%
1.023.386
99,90%
927
0,10%
1.024
0,10%
Eneva Participações S.A.
Total
927.062
100,00%
1.024.410
100,00%
Em 7 de abril de 2021, foi aprovada a redução de capital no valor de R$ 239.000, tendo em vista julgar ser excessivo
o capital social da Companhia em relação ao desenvolvimento de suas atividades futuras, a totalidade dos acionistas deliberou e aprovou, com fundamento no artigo 173 da Lei nº 6.404/76. Em outubro e dezembro de 2021, foram
reavaliadas as necessidades de caixa da Companhia, e com isso, foram realizados novos aportes financeiros das
controladoras como aumento de capital no valor total de R$ 142.652. 16. Despesas por natureza: A composição das
receitas e despesas operacionais da Companhia é demonstrada como segue:
Despesas administrativas e gerais
2021
2020
Amortização (a)
(9.664)
(174)
Serviços de terceiros (b)
(8.228)
(3.281)
Despesas com pessoal
(38)
Impostos e contribuições
(48)
(72)
Aluguéis
(65)
(26)
Outras
(1.611)
(1.442)
(19.654)
(4.995)
Outras receitas e despesas operacionais
Outras receitas (despesas) operacionais (c)
(3.280)
15
(22.934)
(4.980)
(a) A variação está diretamente ligada as adições realizadas no imobilizado (direito de uso), consequente aumento
na depreciação, conforme detalhado na nota explicativa nº 13 - “Imobilizado”. (b) O saldo refere-se substancialmente
a operações de compartilhamento de despesas administrativas com a controladora Eneva S.A.. (c) O aumento na
rubrica, deve-se principalmente as despesas com doações de materiais de higiene, de saúde e de proteção individual
devidos à proliferação da COVID-19. 17. Resultado financeiro: A composição do resultado financeiro da Companhia
é demonstrada como segue:
2021
2020
Receitas financeiras
Aplicação financeira
1.141
1.616
1.141
1.616
Despesas financeiras
Multa e juros pagos ou incorridos
(13)
(59)
Juros de passivos de arrendamento
(4.733)
(33)
Outros
(316)
(280)
(5.062)
(372)
Resultado Financeiro
(3.921)
1.244
18. Eventos subsequentes: Usina Termelétrica Jaguatirica II (“UTE Jaguatirica II”) inicia operação comercial:
A UTE Jaguatirica II, no estado de Roraima, recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
para iniciar a operação comercial da primeira unidade geradora, com capacidade instalada de 48,653 MW, a partir de
15 de fevereiro de 2022. Em 9 de março de 2022 autorizado, a operação comercial da segunda unidade geradora,
com capacidade instalada de 48,653 MW. Com isso, a UTE passa a ter uma capacidade disponível total de 97,306
MW. Captação de recursos financeiros: Para honrar os compromissos de curto prazo, no primeiro trimestre de
2022, foram liberados pelo Banco do Brasil, através de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) o
valor de R$ 199.021, para pagamento aos fornecedores ligados à construção da UTE Jaguatirica II. Adicionalmente,
as Controladoras realizaram aportes através de adiantamento para futuro aumento de capital no valor de R$ 73.060.
Diretoria: Lino Lopes Cançado - Diretor Presidente / Marcelo Habibe - Diretor
Controller: Ana Paula Alves do Nascimento - CRC-RJ 086983/O-0
Contador
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Azulão Geração de Energia S.A., Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
as demonstrações financeiras da Azulão Geração de Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço pa- uma perspectiva razoável, as decisões económicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
trimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exermutações do património líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corresponden- cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e
tes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Azulão Geração de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o de- ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des- internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
critas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuicumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração
pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Comdemonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board(IASB), e pelos controles inter- as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
nos que ela determinou como necessários para permitira elaboração de demonstrações financeiras livres de distor- forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
ção relevante. Independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera- compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidade dos
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau- eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais KPMG Auditores Independentes CRC SP-014428/0-6 F-RJ
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de Hugo Hermes Blezer Contador CRC RJ-109093/O-5

Imóvel de dois dormitórios é o preferido em SP

P

esquisa de Mercado
Imobiliário (PMI),
realizada pelo departamento de Economia e
Estatística do Secovi-SP (Sindicato da Habitação), apurou
em março a comercialização
de 6.494 unidades residenciais novas na cidade de São
Paulo, resultado 36,4% superior ao total vendido no mesmo mês de 2021.
No acumulado de 12 meses (abril de 2021 a março
de 2022), as 67.248 unidades comercializadas representaram aumento de
22,3% em relação ao período anterior (abril de 2020 a
março de 2021.
O Valor Global de Vendas (VGV) atingiu no mês
R$ 3,16 bilhões, resultado
66,4% maior que o de março de 2021 (R$ 1,90 bilhão)

– valores deflacionados pelo Índice Nacional de Custo
de Construção (INCC-DI),
medido pela Fundação
Getúlio Vargas, referente
a março de 2022. Em 12
meses (de abril de 2021 a
março de 2022), o VGV
totalizou R$ 32,3 bilhões,
ficando 9,3% acima do volume registrado no mesmo
período de 2021.
A cidade de São Paulo encerrou março com
63.450 unidades disponíveis para venda, total 51,7%
superior volume do terceiro
mês de 2021 (41.837 unidades). Esta oferta é composta por imóveis na planta, em
construção e prontos (estoque), lançados nos últimos
36 meses (abril de 2019 a
março de 2022).
Foram lançadas no mês de

março, segundo levantamento
do Secovi-SP, 6.869 unidades
residenciais, volume 96,4%
maior que o verificado em
igual mês de 2021 (3.497 unidades). Em 12 meses (de abril
de 2021 a março de 2022), os
lançamentos na capital paulista
somaram 86.061 unidades, resultado 36,9% acima do total
verificado no período anterior
(de abril de 2020 a março de
2021).
Imóveis de dois dormitórios destacaram-se em
todos os indicadores: maior
volume de lançamentos
(3.798 unidades), vendas
(3.935 unidades), oferta
(34.171 unidades), VGV
(R$ 1.170,9 milhões), VGO
(R$ 12 bilhões) e maior
VSO (10,3%) – resultado
das 3.935 unidades comercializadas em relação aos

38.106 imóveis ofertados.
Os imóveis na faixa de
30 m² e 45 m² de área útil
também lideraram em todos os indicadores: vendas
(3.568 unidades), VGV (R$
891,4 milhões), lançamentos (3.193 unidades), oferta (29.665 unidades), VGO
(R$ 7,9 bilhões) e maior
VSO (10,7%).
Por faixa de preço, unidades com valores até R$ 240
mil registraram os melhores
indicadores de vendas (2.736
unidades),
lançamentos
(2.658 unidades), maior VSO
(11,1%). Imóveis com preços
acima de R$ 1,5 milhão lideraram em VGV (R$ 915,4 milhões) e maior VGO (R$ 12,3
bilhões). Os imóveis na faixa
de R$ 240 mil a R$ 500 mil tiveram a maior quantidade de
oferta (23.966 unidades).

Para segmentar os imóveis econômicos, o Secovi-SP elegeu as faixas de
preço enquadradas nos parâmetros do programa Casa
Verde e Amarela, conforme
a data e a cidade de lançamento do empreendimento.
Em março deste ano,
49% das unidades vendidas
e 42% das unidades lançadas foram enquadradas
como econômicas, correspondendo, em termos absolutos, a 3.185 unidades
vendidas e 2.902 unidades
lançadas. O total da oferta disponível para a venda
desse tipo de imóvel foi de
25.733 unidades (49% do
total), com VSO de 11%.
Nos outros mercados, a
pesquisa apurou que foram
comercializadas 3.309 unidades, lançadas 3.967 unidades,

com oferta final de 37.717
unidades e VSO de 8,1%.
Pesquisa recente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc) fez um balanço do
mercado da construção civil
nos últimos 12 meses. O levantamento aponta bom desempenho do setor, mesmo
na crise ocasionada pela pandemia. No período, a pesquisa mostrou que o Índice
Geral do Mercado Imobiliário (IGMI-R), da Associação
Brasileira das Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) teve uma
valorização de 17,63% nos
preços, contra uma alta de
11,30% no IPCA do país, índice que mede a inflação. Ou
seja, o retorno financeiro para quem investiu em imóveis
6% acima da inflação oficial.
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Porto lucra R$ 175,1
milhões no 1º trimestre
Receitas de R$ 5,9 bilhões aumentaram 21,4% em relação a 2021

A

partir deste trimestre, além de trazer a
nova marca da holding, a Porto também passa
a apresentar marcas distintas para cada uma de suas
principais verticais de negócio, focadas em diferentes segmentos de mercado:
Porto Seguros, Porto Saúde
e Porto Seguro Bank.
A Porto encerrou o primeiro trimestre de 2022
com um lucro líquido de R$
175,1 milhões e uma receita total de R$ 5,9 bilhões.
A Porto Seguros apresentou crescimento de 16%.
Já a Porto Saúde e a Porto Seguro Bank atingiram
crescimentos ainda mais
expressivos, superiores a
35%, resultando em 21,4%
de aumento da receita total
em relação ao 1T21.
“Somos muito mais do
que uma seguradora, e isso
fica cada vez mais evidente
com os resultados apresentados e com a nossa estratégia de ser um verdadeiro
ecossistema de negócios
no mercado. Trabalhamos
para reforçar nossa posição de companhia que utiliza a tecnologia para oferecer experiências únicas e
inovadoras para os clientes, com amplas opções de

soluções e proteção para
todos os momentos na
vida das pessoas”, explica
Roberto Santos, CEO da
Porto e diretor da área de
Relação com Investidores
da companhia.
Na Porto Seguros, as receitas atingiram R$ 3,9 bilhões no período, por meio
do crescimento acima de
15% nos principais produtos: Auto, Patrimonial e Vida. A companhia busca ser
a seguradora mais presente
na vida das pessoas, com a
oferta de experiências encantadoras, soluções inovadoras e profundo processo
de analytics.
Na Porto Saúde, as receitas cresceram 37,4%
(vs. 1T21), impulsionadas
pelo Seguro Empresarial,
que ampliou seus prêmios
em 43,2% no trimestre e
adicionou 95 mil vidas nos
últimos 12 meses, alcançando cerca de 370 mil vidas
seguradas. A Porto Saúde
oferece um amplo portfólio de soluções em planos
de saúde, odontológicos e
de saúde ocupacional acessíveis, somando ainda um
ecossistema de benefícios
para as pessoas e para os
negócios.
Na Porto Seguro Bank,

a expansão das receitas
em 36,7% foi decorrente,
principalmente, do forte
crescimento das receitas
de Cartão de Crédito e
Financiamento, com destaque para a elevação de
16% (vs. 1T21) no número
de contas ativas de cartão,
além do aumento expressivo de Fianças Locatícias,
Consórcios e do portal
imobiliário Olho Mágico
que já conta com mais de
50 mil anúncios ativos. A
Porto Seguro Bank nasce
com 3,5 milhões de negócios, com a proposta de
oferecer soluções ágeis,
inovadoras, e focada não
apenas em tech, mas na
satisfação de seus clientes.
No segmento de Serviços, as receitas cresceram
35,6% (vs. 1T21), decorrente da evolução dos negócios
do Carro Fácil, que atingiu
10,8 mil contratos ativos,
e do crescimento dos serviços de assistência Porto
Faz e Reppara!, que juntos
aumentaram a receita em
48,9% no trimestre (vs.
1T21).
No consolidado de todos os negócios de seguros, a companhia encerrou
o trimestre com um Índice
Combinado de 99,2%, um

aumento de 5,6 p.p. em
comparação ao mesmo período do ano anterior, explicado principalmente pela
elevação na sinistralidade
do seguro Auto, impactada
pela inflação de veículos e
peças e pelo aumento da
mobilidade, já equacionado
em modelos de subscrição e
precificação. O índice consolidado de D.A.+D.O. de
seguros melhorou 2,1 p.p.,
atingindo 14,5%, melhor
resultado trimestral histórico, decorrente de investimentos contínuos em tecnologia e aperfeiçoamento
dos processos para aumentar a eficiência operacional.
O resultado financeiro da empresa atingiu R$
150 milhões no trimestre,
o que representa uma rentabilidade das aplicações
financeiras (ex-previdência)
equivalente a 83% do CDI.
O número foi impactado
principalmente pelo desempenho dos títulos indexados à inflação e da alocação
em câmbio (USD), embora
as alocações em renda variável tenham contribuído
positivamente, e favorecido
a rentabilidade anualizada
sobre o patrimônio líquido
médio, atingindo 7,5% no
trimestre.

Bancos: 20,4 milhões de contratos
repactuados em dois anos de pandemia
Superam R$ 1,1 trilhão de saldo negociados

A

Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou
que chega a 20,4 milhões o
volume total de contratos
em atraso repactuados no
período da pandemia, entre
março de 2020 e março de
2022, que superam R$ 1,1
trilhão de saldo negociados.
No mais recente Mutirão de
Negociação e Orientação
Financeira, que durou 25
dias – de 07 a 31 de março –1,7 milhão de contratos
foram renegociados, trazendo alívio financeiro imediato para empresas e consumidores endividados. O
evento contou com a participação de mais 160 bancos
e instituições financeiras.
Até o último mutirão realizado em novembro de
2021, os contratos renegociados pelos bancos já
totalizavam 18,7 milhões,
volume também nunca vis-

to. Desse total, cerca de 17
milhões foram repactuados
principalmente em 2020, no
período mais agudo da crise
desencadeada pela doença.
Em novembro passado, o
mutirão alcançou também
1,7 milhão de contratos.
Média diária
Segundo a Febraban, a
média diária de contratos
negociados nos 25 dias de
mutirão em março também
foi 20% maior que no último mutirão de novembro
de 2021, quando o mesmo
volume de contratos foi repactuado (1,7 milhão) em
30 dias de duração da ação.
“Mais uma vez alcançamos resultados surpreendentes com o Mutirão Nacional.
Os bancos têm estendido
prazos e oferecido condições
especiais para evitar o agravamento da situação dos con-

sumidores inadimplentes. A
renegociação de dívidas e as
ações de orientação financeira refletem o compromisso
dos bancos com o consumidor e a prevenção ao superendividamento”, afirma
Isaac Sidney, presidente da
Febraban.
No decorrer de 2021, a
Federação promoveu 220
outros mutirões de renegociação de dívidas em parceria com Procons por meio
da plataforma ConsumidorGovBr. A cada dez consumidores que recorreram à
plataforma, oito tiveram a
sua demanda solucionada,
demostrando a efetividade
da iniciativa em parceria
com a plataforma de mediação de conflitos de consumo da Senacon.
O Mutirão de Negociação
e Orientação Financeira é
uma das iniciativas do acordo
de cooperação técnica assina-

do entre a Febraban e o Banco Central para desenvolver
ações coordenadas de educação financeira. Por meio
dele, podem ser negociadas
dívidas em atraso no cartão
de crédito, cheque especial,
crédito consignado e outras
modalidades de crédito que
não tenham bens dados em
garantia, como veículos, motocicletas e imóveis.
A Febraban afirma que o
foco em educação foi mais
uma vez um dos diferenciais
do Mutirão de Negociação e
Orientação Financeira, que
disponibilizou uma página
eletrônica exclusiva com dicas sobre como gerir o orçamento doméstico e evitar
a inadimplência. O acesso
à nova plataforma de educação financeira Meu Bolso
em Dia Febraban passou a
contar com um programa
de recompensas para o consumidor.

LEBLON H3 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.350.589/0001-53 - NIRE 33.300.31779-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Prezados Senhores,Tendo em vista convocação de assembleia da
Companhia em desacordo com o estatuto social, legislação vigente e a
solicitação dos acionistas subscritos, nos termos dos artigos 123, parágrafo
único, alínea “c”, e 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (“Lei
das S.A.”), os acionistas abaixo assinados, representando mais de 60% do
capital social da Leblon H3 Participações S.A. (“Companhia”), convocam os
acionistas da Companhia a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia, a qual será realizada no dia 17 de maio de 2022, às 11:30
horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Vieira Souto nº
438, 101 (parte), Ipanema, CEP 22.420-006, cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) A eleição
da Diretoria; e (ii) A proposta para a alienação do imóvel de propriedade da
Companhia localizado na Freguesia de Jacarepaguá, encaminhada pela
EMCCAMP RESIDENCIAL S.A., conforme minuta já enviada por e-mail a
todos os Acionistas, e que se encontra à disposição dos Acionistas na sede da
Companhia. Atenciosamente, Rio de Janeiro, 9 de maio de 2022. Luiz Claudio
Cruz Vasconcellos; Synia Machado Cruz; Viviane Cruz Vasconcellos;
Vera Lúcia Condé; João Luiz Guimarães Condé; Mariana Condé.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à SÉRGIO
DE SOUZA LEITE, à JOSEDIR BRAGA TAVARES e à VERA
LÚCIA RIBEIRO MADEIRA LEITE, com o prazo de 05 (cinco)
dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 003640614.2016.8.19.0209) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
PEDRA NEGRA contra SERGIO DE SOUZA LEITE, na forma
abaixo: O DR. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA,
Juiz de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos
interessados, que nos dias 18.05.2022 e 24.05.2022, às 13:00
horas, através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.
br, pela Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, será
apregoado e vendido, o “Direito e Ação” ao Apartamento 1309 –
Bloco 03, do edifício situado na Avenida Adolpho de Vasconcellos,
nº 204, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$
362.537,97 (trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta
e sete reais e noventa e sete centavos).- O edital na íntegra
está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site www.
portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio
de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

LABORATÓRIO GROSS S/A.
C.N.P.J. N° 33.145.194/0001-72 - NIRE 33300107533
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
28 DE ABRIL DE 2022. Na sede social à Rua Padre Ildefonso Penalba, 389, nesta
cidade, às 10:00 horas, reuniram-se os acionistas, representando a totalidade
do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença,
convocados por carta, dispensáveis assim, os editais de lei. Assumiu a presidência
a Diretora Gilda Maria Gross de Melo que convidou o sócio Carlos Fernando Gross
para secretário. Como é conhecimento de todos, o objetivo desta Assembleia é o
deliberar sobre: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e
demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 31 de dezembro
de 2021, documentos cujas cópias foram remetidas aos Srs. Acionistas e publicados
no Monitor Mercantil no dia 31 de março de 2022; b) Eleição da Diretoria e fixação de
seus honorários; c) Destinação do resultado do exercício; d) Alteração Estatutárias.
Após discursão das matérias e dos esclarecimentos necessários, os acionistas,
por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: a) Aprovar o Relatório da
Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 31 de dezembro de 2021; b) Eleger os membros da Diretoria,
com mandato de um ano: Diretora Presidente - GILDA MARIA GROSS DE MELO,
brasileira, viúva, industrial, RG n° 1921885/IFP, inscrita no CPF n° 023.915.407-01,
residente à Rua Farme de Amoedo, 27 - Apto. 202 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ,
Diretor Superintendente - CARLOS FERNANDO GROSS, brasileiro, separado
judicialmente, engenheiro e industrial, RG n° 1630514-6/Detran-RJ, inscrito no
CPF n° 029.848.577-04, residente à Rua Prudente de Morais, 1588 - Apto. 801 Ipanema - Rio de Janeiro - RJ. Fixar em R$83.800,00 a remuneração mensal a ser
rateada a critério dos mesmos; c) Com referência ao Resultado do Exercício, no valor
de R$10.698.906,19, será constituída uma reserva legal no valor de R$534.945,31,
conforme determina o Estatuto, distribuído aos sócios o valor de R$1.800.000,00
e incorporado aos lucros acumulados o valor de R$8.363.960,88; d) A Assembleia
declarou que o Capital Social permanecerá com o valor de R$1.034.550,00, ficando
sem alteração o Art. 6 dos Estatutos Sociais. Nada mais havendo a tratar foi encerrada
a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022. MCG Participações S/C Ltda e GRG Participações
S/C Ltda. GILDA MARIA GROSS DE MELO - Presidente da Assembleia. MCG
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - RAFAEL DIAS GROSS. MCG PARTICIPAÇÕES S/C
LTDA - CARLOS FERNANDO GROSS. GRG PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - GILDA
MARIA GROSS DE MELO. MCG PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - GILDA MARIA
GROSS DE MELO. GRG PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - RAFAEL DIAS GROSS.
Jucerja nº 4874755, em 05/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral

SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 30.458.020/0001-71 - NIRE: 3330000065-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 ABRIL DE 2022
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 17h, na sede da
Sociedade, na Praia do Flamengo nº 200 - 19º andar (parte), na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas da SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A., representando a maioria das ações que
compõem o capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária. Consoante
disposições estatutárias, assumiu a direção dos trabalhos, considerando a
ausência do Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Wilson Lemos de Moraes Junior, então representado neste conclave, por procuração, pelo Diretor
Administrativo da Companhia, Sr. Don David Lemos de Moraes Magalhães
Leite Jayanetti, que assumiu a Presidência dos Trabalhos, tendo seguidamente indicado para secretariar a Assembleia o Contador da Companhia,
Sr. Alexandre Rabaço Gonçalves. A seguir, o Senhor Presidente procedeu
a leitura do Edital de Convocação para Assembleia publicados no Jornal
Monitor Mercantil dos dias 14, 18 e 19 de abril de 2022. Passando à Ordem
do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura
do Relatório Anual da Administração, assim como Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, documentos esses publicados no Jornal Monitor Mercantil no dia 19 de abril último, os quais ficaram à
disposição dos interessados pelo prazo legal, conforme Avisos publicados
no Jornal Monitor Mercantil dos dias 25, 28 e 29 de março de 2022, tendo
sido dispensada a leitura por ser do conhecimento geral. Ato seguinte, foram aprovados, por unanimidade dos presentes, o Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e ratificados os atos praticados pela Administração no decurso do exercício social encerrado, inclusive
o pagamento de dividendos, no valor de R$2.172.000,00 (dois milhões e
cento e setenta e dois mil reais), referente ao dividendo obrigatório calculado sobre o resultado do exercício de 2020. Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu à deliberação a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, tendo sido aprovada
por votação unânime dos presentes a seguinte destinação: R$4.275.967,68
(quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e
sete reais e sessenta e oito centavos) para constituição de Reserva Legal,
R$4.062.200,00 (quatro milhões, sessenta e dois mil e duzentos reais) para
pagamento de dividendos obrigatórios, calculado sobre o resultado do exercício (R$2,0311 por lote de 1.000 ações) e R$77.181.185,96 (setenta e sete
milhões, cento e oitenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa
e seis centavos) para Reserva de Lucros - Garantia Para Pagamento de
Dividendos. Em seguida, a Assembleia procedeu à eleição dos membros da
Diretoria, tendo sido eleitos, por unanimidade dos presentes, com mandato
até a próxima Assembleia Geral Ordinária: reeleito WILSON LEMOS DE
MORAES JUNIOR, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador
da carteira de identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 03.259.364-2,
inscrito no CPF/MF sob o nº 096.779.256-87, com endereço comercial na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo
nº 200, 19º andar (parte), Flamengo, para o cargo de Diretor-Presidente;
reeleito DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da carteira de
identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 21.521.151-7, inscrito no CPF/
MF sob o nº 113.336.817-47, com endereço comercial na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º
andar (parte), Flamengo, para o cargo de Diretor Administrativo, e eleito
FELIPE LEMOS DE MORAES, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo,
portador da carteira de identidade nº 11.080.383-0, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF nº 076.197.287-08, com endereço comercial na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº
200, 19º andar (parte), Flamengo, para Diretor sem designação especial.
Decidiram ainda os acionistas, por unanimidade dos presentes, que a Diretoria disporá, anualmente, de uma verba de até R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) para remuneração de seus membros. Esgotada a ordem do dia
e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, às 18h, foi encerrada a sessão, lavrando-se esta que, após lida e aprovada, foi assinada
pelos presentes. p/ Wilson Lemos de Moraes Junior - Don David Lemos
de Moraes Magalhães Leite Jayanetti; p/Espólio de Wilson Lemos de
Moraes - Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti; p/
Espólio de Maria de Lourdes Teixeira de Moraes - Don David Lemos
de Moraes Magalhães Leite Jayanetti; p/Maria Isbela Lemos de Moraes
- Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti. Certifico que
a presente é transcrição fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Presidente da
Assembleia; Alexandre Rabaço Gonçalves - Secretário da Assembleia.
JUCERJA em 05/05/2022 sob o nº 00004874866. Jorge Paulo Magdaleno
Filho - Secretário Geral.
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Petrobras: Superlucro carrega a inflação recorde dos combustíveis
FUP: ‘Socializamos os investimentos e privatizamos os lucros’

O

superlucro de R$
44,56 bilhões da
Petrobras no primeiro trimestre deste ano, 38
vezes maior que o do mesmo
período do ano anterior, traz
a marca da inflação recorde
dos combustíveis e da transferência de riqueza promovida pela política de paridade
internacional de preços do
governo Jair Bolsonaro.
“Reajustes abusivos nos
derivados de petróleo no
mercado interno adotados
pela gestão da Petrobras,
com base na política de
Preço de Paridade de Importação (PPI), garantem
altos lucros a acionistas,
que receberão dividendos
de R$ 48,5 bilhões relativos ao exercício de 2022,
em menos de seis meses

após a mega distribuição
de R$ 101 bilhões do exercício anterior”, destaca o
coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar,
ao comentar os resultados
da Petrobras divulgados na
noite desta quinta-feira (5).
“O foco da Petrobras hoje é gerar e distribuir valor,
principalmente para acionistas privados. Mais de 45%
são investidores estrangeiros,
com ações da Petrobras nas
bolsas de São Paulo e de Nova Iorque”, observa Bacelar.
“Socializamos os investimentos e privatizamos os
lucros. Quem paga os dividendos para os grandes
fundos de investimentos
nacionais e internacionais
é o povo brasileiro”, afirma

ele. No governo Bolsonaro, de janeiro de 2019 a 1°
de maio de 2022, a gasolina, nas refinarias, subiu
165,8%, o diesel 155,2% e
o GLP 118,4%, levando o
preço médio do botijão de
gás de 13 quilos para acima
de R$ 120,00. Isso porque
os combustíveis são reajustados com base no PPI, que
segue as cotações internacionais do petróleo, variação cambial e custos de importação de derivados, sem
levar em conta que 94% da
produção de petróleo é nacional – ou seja, com custos
em real.
“Com essa política de
preço, que tem impacto
nefasto no custo de vida,
a inflação cresce e a renda
média do brasileiro cai”,

acrescenta o dirigente da
FUP. Segundo ele, também
a alta da taxa de juros, de
12,75% ao ano, “que está
entre as maiores do mundo, é mais uma medida do
governo federal que impede
investimentos, geração de
emprego e que retira renda
da população mais pobre
para os mais ricos”.
Custo de produção
Estudo do Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômico
(Dieese/subseção FUP), com
base nas informações dos
relatórios de desempenho financeiro da Petrobras de 2019,
2020 e 2021, mostra que a estatal apresentou em 2021 um
custo médio de extração de

petróleo e produção de derivado de R$ 114,89 por barril e
vendeu esse produto no mercado interno por R$ 416,40 o
barril, garantindo, assim, lucro
de R$ 301,51 em cada barril
comercializado no país no ano
passado. Na composição desses custos, entram as participações governamentais (royalties
e participações especiais) e todos os custos operacionais (na
extração do petróleo e refino).
O constante aumento nos
preços dos derivados foi o
maior responsável pela alta de
7,51% do IPCA-15 (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15) de abril.
A elevação dos combustíveis
teve influência no custo de
demais produtos, principalmente alimentícios, levando
a inflação do mês passado ao

maior patamar desde 1995.
No dia 27 de abril, a Petrobras comemorou o aumento
na produção de petróleo e
derivados apontado no relatório de produção e venda do
primeiro trimestre de 2022.
Houve recordes na produção
de óleo e gás em campos do
pré-sal; recorde de 56% de
participação de diesel S-10 na
produção total do derivado;
e recorde de processamento de óleo pré-sal, além do
aumento do Fator de Utilização (FUT) nas refinarias.
“Se a Petrobras comemora
recordes na produção, com
o custo majoritariamente em
real, por que a população
segue pagando em dólar? É
urgente abrasileirar o preço
dos combustíveis”, finaliza
Bacelar.

B3: 100 milhões de registros de operações de seguro

A

B3 informou nesta
sexta-feira que atingiu o número de
100 milhões de registros de
operações de seguro, consolidando-se como a maior
registradora do país. A bolsa
do Brasil, que é credenciada e homologada pela Superintendência de Seguros
Privados (Susep) para operar o Sistema de Registro de
Operações (SRO) por meio
da plataforma InsurConnect, oferece desde 2020 a
infraestrutura para que se-

guradoras realizem os registros, informando dados de
apólices, endossos, fluxos
financeiros, sinistros, entre
outros.
A partir de uma demanda regulatória aprovada pelo
CNSP (Conselho Nacional
de Seguros Privados) e regulamentada pela Susep, desde
novembro de 2020 passou a
ser obrigatório o registro por
parte das empresas que operam o seguro garantia. Em
seguida, novos ramos do setor passaram a ter a mesma

Vale: Acordo com a
Tesla envolvendo
níquel de baixo carbono

A

Tesla Inc divulgou
a assinatura de um
contrato de longo
prazo com a Vale para fornecimento de níquel Classe 1 nos Estados Unidos a
partir de suas operações no
Canadá. A mineradora brasileira confirmou o acordo
nesta sexta-feira. A Tesla é
uma empresa automotiva e
de armazenamento de energia norte-americana, que
desenvolve, produz e vende
automóveis elétricos.
“Esse acordo está em linha com a nossa estratégia
de ampliar a exposição à indústria de veículos elétricos,
alavancando nossa baixa
pegada de carbono e posição de liderança no mercado como maior produtor de
níquel acabado da América
do Norte. Temos o prazer
de ter a Tesla, líder em produção de veículos elétricos,
entre nossos clientes” disse
Deshnee Naidoo, vice-presidente Executiva de Metais
Básicos da Vale.
“Esse acordo reflete um
compromisso compartilhado com sustentabilidade e
mostra muito claramente
que somos o fornecedor

preferencial para produtos
de níquel de baixa emissão
de carbono e alta pureza,
essenciais para baterias de
longo alcance”, disse em
nota Gustavo Duarte Pimenta Diretor Executivo de
Relações com Investidores
da Vale.
Segundo ele, o objetivo
é atingir de 30% a 40% de
nossas vendas de níquel
Classe 1 para a indústria de
veículos elétricos em rápido
crescimento. As operações
da Vale no Canadá produzem alguns dos produtos
de níquel de menor emissão
de carbono do mundo. Em
2020, os rounds da refinaria de Long Harbour em
Newfoundland & Labrador
tiveram uma pegada de carbono verificada de 4,4 toneladas de CO2 equivalente
por tonelada de níquel, enquanto as pelotas e pó da
refinaria de níquel de Copper Cliff em Ontário tiveram uma pegada verificada
de 7,3 toneladas equivalente. Isso inclui emissões de
Escopo 1 e 2, de mineração,
moagem e refino, bem como emissões de Escopo 3,
de insumos.

obrigatoriedade e, de acordo
com a regulamentação do
CNSP, todas as operações
deverão integrar o sistema
até 2023 com o objetivo de
acelerar a digitalização, proporcionando eficiência e sinergias ao mercado.
“A marca de 100 milhões
de registros é resultado de
um processo estimulado
pela Susep que tem se mostrado eficiente e maduro. O
registro desses dados é fundamental para a modernização do mercado de seguros,

pois trata-se de um modelo
capaz de dar mais agilidade
e transparência com menores custos”, analisa Ícaro
Demarchi Araujo Leite, superintendente de Produtos
de Seguros da B3.
Apólices
Ao todo, foram registradas 28,6 milhões de apólices de seguro na B3, que
conta com cerca de 80%
de market share. Mais de 70
seguradoras, dos segmentos

de ramos elementares, vida
e previdência, já realizaram
o registro por meio da plataforma da empresa.
“A organização dessas informações, tanto para o órgão regulador quanto para
as operadoras, proporciona
os insumos necessários para
o avanço do mercado de seguros em termos de criação
de novas possibilidades de
negócios que estejam alinhadas aos avanços tecnológicos
e ao tratamento de dados
em conformidade com a

LGPD”, completa Leite.
Em dezembro do ano
passado, a B3 deu mais
um passo para auxiliar na
modernização do setor ao
iniciar a operação de uma
plataforma de serviços para Open Insurance. Desenvolvida em parceria com a
startup Finansystech, a ferramenta promove o tráfego
e o gerenciamento de dados
entre as empresas participantes do sistema e pode
ser integrada com a base de
dados da B3 no SRO.

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25 – NIRE 33.3.0033665-6
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2022
Data, Hora e Local: Em 25 de abril de 2022, às 15h, na sede social do Modal total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade
Controle Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de nº 1.638.705, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 024.077.287-34,
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
salão 501, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. Convocação e Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01, Botafogo, CEP
Presença: Edital de Convocação publicado no jornal Monitor Mercantil, em 22250-040, na condição de Diretor Executivo; (ii) Cristiano Maron Ayres,
edições dos dias 15, 19 e 20 de abril de 2022. Mesa: Cristiano Maron Ayres - brasileiro, nascido em 22 de julho de 1978, convivente em união estável com
Presidente; e Ana Paula Moraes Venancio Amaral, Secretária. Ordem do pacto de separação de bens, economista, portador da carteira de identidade
Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: I - Em nº 10.879.451-2, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o
Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, nº 076.323.937-22, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e demais documentos Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01,
relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de Botafogo, CEP 22250-040, na condição de Diretor Executivo; (iii) Ronaldo
2021; (ii) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido Fabiano Baeta Guimarães Júnior, brasileiro, nascido em 10 de dezembro
do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; de 1969, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de
(iii) Ratificar a distribuição de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio aos empresas, portador da carteira de identidade nº 083982652, expedida pelo
Acionistas aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 11 de IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 922.919.377-15, residente e domiciliado no
junho de 2021; e (iv) Fixar a remuneração global anual dos administradores Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
da Companhia para o exercício social de 2022. II - Em Assembleia Geral nº 501, 5º andar, bloco 01, Botafogo, CEP 22250-040, na condição de Diretor
Extraordinária: (I) Eleger novo membro para compor a Diretoria da Executivo; (iv) Ana Paula Moraes Venancio Amaral, brasileira, nascida em
Companhia; e (II) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, com 03 de dezembro de 1975, casada sob o regime da comunhão parcial de
mandato unificado com os demais membros até a Assembleia Geral Ordinária bens, contadora, portadora da carteira de identidade nº 081340/O-8, expedida
a ser realizada no exercício de 2024. Deliberações: Instalada a assembleia, pelo CRC/RJ, inscrita no CPF sob o nº 069.306.917-12, residente e
procedeu-se à leitura dos documentos previstos no Artigo 132 da Lei das S.A. domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os Acionistas Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01, Botafogo, CEP 22250-040, na
da Companhia, sem ressalvas ou oposições, aprovaram as seguintes condição de Diretora Operacional; (v) Bruno José Albuquerque de
matérias: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovaram integralmente Castro, brasileiro, nascido em 13 de junho de 1981, casado sob o regime da
as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade
encerrado em 31 de dezembro de 2021. (ii) Ato contínuo, sem quaisquer nº 118414994, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 085.188.247-10,
ressalvas ou oposições, aprovaram a destinação dos resultados do exercício residente e domiciliado no município de São Paulo - SP, com o endereço
encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 568.743.987,05 comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 3º andar, Vila
(quinhentos e sessenta e oito milhões, setecentos e quarenta e três mil, Nova Conceição, CEP 04543-011, na condição de Diretor Operacional;
novecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), conforme segue: (a) 5% (vi) Ivan Nogueira Pinheiro, brasileiro, nascido em 12 de julho de 1979,
(cinco por cento) do lucro líquido, equivalente a R$ 28.437.199,35 (vinte e casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da
oito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e noventa e nove reais e carteira de identidade RG nº 34.829.576-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob
trinta e cinco centavos), deverá ser alocado à Reserva Legal da Companhia, o nº 223.034.588-54, residente e domiciliado no município de São Paulo - SP,
de acordo com o art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) o montante com o endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455,
de R$ 155.000.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões de reais), 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na condição de Diretor
equivalente à 28,69% (vinte e cinco e sessenta e nove por cento) do lucro Operacional; (vii) Carlos José Lancellotti Narciso, brasileiro, nascido em
líquido (ajustado após a dedução da reserva legal) foi distribuído aos 12 de março de 1969, divorciado, economista, portador da carteira de
acionistas a título de antecipação de dividendos, conforme item (iii) abaixo; e identidade nº 07473864-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o
(c) o montante remanescente foi destinado à reserva de lucros acumulados. nº 680.864.667-87, residente e domiciliado no município de São Paulo - SP,
(iii) Ratificaram a distribuição e o pagamento, de Dividendos aos Acionistas com o endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455,
no montante de R$ 150.000.000,00 (Cento e cinquenta milhões de reais), 3º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na condição de Diretor
equivalentes a R$ 151,3795216 por ação e de Juros sobre o Capital Operacional e (viii) Eduardo Frederico Bittar Gomes, brasileiro, casado
Próprio aos Acionistas, no valor total bruto de R$ 5.000.000,00 (cinco sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas,
milhões de reais), equivalentes a R$ 5,04598405 por ação, com retenção de portador da carteira de identidade nº 02770799815, expedida pelo Detran/RJ,
15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de inscrito no CPF sob o nº 723.443.186-15, residente e domiciliado no Município
R$ 4,28908644 por ação. Os dividendos e Juros sobre o Capital Próprio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501,
pagos foram imputados integralmente aos dividendos obrigatórios distribuídos 5º andar, bloco 01, Botafogo, CEP 22250-040, na condição de Diretor
pela Sociedade referentes ao exercício de 2021, conforme aprovado pela Operacional. Ainda, ratificaram a divisão da Diretoria entre os Grupos A e B,
Assembleia Geral Extraordinária de 11 de junho de 2021. (iv) Registraram exclusivamente para fins de representação da Companhia, deliberada na
que não caberá à Diretoria remuneração global anual dos administradores da Assembleia Geral realizada em 11/02/2021, conforme segue:
Sociedade para o exercício social de 2022, nos termos do parágrafo segundo,
DIVISÃO DA DIRETORIA PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO
do Artigo 14 do Estatuto do Social da Sociedade. Em Assembleia Geral
Extraordinária: (i) Elegeram ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, o
DIRETORES GRUPO A
DIRETORES GRUPO B
Sr. Diniz Ferreira Baptista, brasileiro, nascido em 25 de novembro de 1937,
Ana Paula Moraes Venancio Amaral
Diniz Ferreira Baptista
casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas,
Cristiano Maron Ayres
portador da carteira de identidade nº 1.638.705, expedida pelo IFP/RJ, Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior
inscrito no CPF sob o nº 024.077.287-34, residente e domiciliado no Município
Bruno José Albuquerque de Castro
Ivan Nogueira Pinheiro
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501,
Eduardo Frederico Bittar Gomes
Carlos José Lancellotti Narciso
5º andar, bloco 01, Botafogo, CEP 22250-040, na condição de Diretor
Executivo, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria até Encerramento dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a
a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2024. O membro tratar, foi a reunião da Diretoria suspensa pelo tempo necessário à lavratura
da Diretoria declara sob as penas da lei inexistirem quaisquer impedimentos da presente ata que, depois de lida e conferida, foi assinada por todos os
para exercer o cargo, inclusive nos termos do artigo 147 da Lei das presentes. Assinaturas - Mesa: Cristiano Maron Ayres (Presidente) e Ana
Sociedades por Ações, que tomará posse em seu cargo mediante a Paula Moraes Venancio Amaral (Secretária). Acionistas Presentes: Modal
apresentação do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Holding Controle Ltda. (representada por seus Administradores, Cristiano
Companhia, contendo as declarações e demais requisitos exigidos pela Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio Amaral); Cristiano Maron Ayres
legislação e regulamentação em vigor. (ii) Em virtude da deliberação acima, e Ana Paula Moraes Venancio Amaral. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022.
ratificaram a composição da Diretoria da Companhia, deliberada na Cristiano Maron Ayres - Presidente; Ana Paula Moraes Venancio Amaral Assembleia Geral realizada em 11/02/2021, com mandato unificado com os Secretária. Acionistas Presentes: Modal Holding Controle Ltda. Cristiano
demais membros da Diretoria até a Assembleia Geral Ordinária a ser Maron Ayres; Ana Paula Moraes Venancio Amaral. Junta Comercial do
realizada no exercício de 2024, a saber: (i) Diniz Ferreira Baptista, brasileiro, Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 05/05/2022 sob o
nascido em 25 de novembro de 1937, casado sob o regime da separação número 00004874804. a) Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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Novo site do modalmais propõe facilitar a vida dos investidores
Plataforma reúne carteiras de múltiplas instituições financeiras

N

a esteira do open
finance (sistema
financeiro aberto que permite o compartilhamento de dados dos
usuários entre diferentes
instituições e empresas financeiras), a plataforma digital de investimentos modalmais (do Banco Modal)
reestruturou o seu site. “A
partir de agora, seus clientes
e assessores de investimentos têm a oportunidade de
consolidar e cotizar ativos e
carteiras de múltiplas instituições financeiras em um
único local”, explica a plataforma.
Com uso de novas ferramentas, os usuários da

plataforma podem acompanhar a evolução patrimonial, performance dos
ativos, estatísticas detalhadas e movimentações
agregadas, com uma visão
global dos investimentos.
Segundo Renato Mott, diretor de Marketing do Modal, a estratégia das novas
funcionalidades está em
linha com a aquisição da
Carteira Global, em 2021:
“Com a Carteira Global,
o novo site acelera o uso
de inteligência de dados do
modalmais e oferece suporte para que os investidores
tomem decisões financeiras
bem embasadas. Nos tornaremos ainda mais rele-

vantes em recomendações
de investimentos, produtos
e serviços oferecidos aos
nossos clientes”, complementa Mott.
Outro destaque do novo site é o simulador de
alocação, por meio do
qual os clientes terão acesso a recomendações de
especialistas da Eleven Financial Research, eleita a
melhor “Casa de Análise
Independente de Valores
Mobiliários” pela ApimecIbri 2021. Além disso, os
investidores podem contar
com outros simuladores
como, por exemplo, para
Tesouro Direto e Previdência Privada.

A nova página digital
também oferece um sistema de notificação dos
lançamentos e ofertas do
modalmais. O acesso às
prateleiras de produtos pode ser realizado na área não
logada, para o usuário que
ainda não é cliente visualize
as opções disponíveis e avalie se são adequados ao seu
perfil e objetivos.
O Modal nasceu há mais
de 25 anos como um banco de investimentos. Com
o intuito de ter um ecossistema integrado, unindo
serviços bancários e de investimentos, lançamos o
modalmais em 2015, que
surgiu como uma das pri-

meiras plataformas integradas a um banco digital. O
modalmais já captou mais
de 1,7 milhão de clientes e,
em 2021, se consagrou como uma das plataformas de
investimento mais baixadas
no Brasil. Hoje, tendo o
Credit Suisse como sócio, o
Modal possui mais de R$ 34
bilhões de ativos sob custódia.
Em março deste ano,
a Diretoria Colegiada do
Banco Central (BC) aprovou Resolução que aprimora as regras do Sistema
Financeiro Aberto (Open
Finance), que prevê o compartilhamento de dados e
dos serviços de iniciação

de transação de pagamento
e de encaminhamento de
proposta de operação de
crédito. O objetivo é especificar os princípios desse
serviço, o escopo inicial de
produtos e os aspectos tecnológicos a serem implementados pelas instituições
financeiras
participantes
obrigatórias dessa etapa de
compartilhamento.
De acordo com o BC, as
novas regras permitem o
surgimento de correspondentes no país com atuação
no modelo “market place”,
com várias instituições contratantes, facilitando uma
oferta de crédito mais ágil e
adequada.

A nova Resolução CVM 88 e o mercado de crowdfunding de investimentos
Alterações positivas colocam modalidade na fase de crescimento

C

onversamos com
dois especialistas
do mercado de
crowdfunding de investimentos sobre os impactos
da Instrução CVM 88 neste
mercado e as perspectivas
que foram abertas.
Camila Nasser, CEO
da Kria
As alterações feitas pela
CVM levam o crowdfunding para sua terceira fase,
a fase do crescimento. Nós
estamos diante de um mercado completamente novo.
Um mercado mais maduro,
com muito mais apoio institucional e regulatório
através da CVM, e com
grande potencial de crescimento.
Eu falo em terceira fase
pois podemos dividir o
crowdfunding no Brasil em
três fases. A primeira fase
foi a embrionária, que foi de
2014 a 2017, onde surgiram
as primeiras plataformas. O
Kria trouxe o crowdfunding de investimentos para o
Brasil, e como toda inovação, ele chegou antes da
regulamentação. Essa fase
teve um espaço de atuação

muito restrito e focado em
experimentos, acertos, erros e testes, mas sempre
com bastante proximidade
com o regulador. As ofertas eram pequenas, com valores que ficavam entre R$
300 mil e R$ 500 mil, nunca
passando de cem investidores nas ofertas.
A segunda fase começou
em 2017 com a regulação
da CVM 588. Posso dizer
que essa foi a fase de consolidação do mercado.
Quando a CVM viu o que
as primeiras plataformas
estavam fazendo e que esse
mercado tinha potencial,
ela deu espaço para o seu
desenvolvimento através da
regulamentação. Com isso,
o mercado se desenvolveu
bastante e surgiram as ofertas maiores, com tetos de
R$ 5 milhões. Tivemos também os primeiros aportes
institucionais. O próprio
Kria recebeu um investimento da Leblon Equities.
A regulamentação trazida
pela CVM era segura e restritiva, de modo a não abrir
demais o mercado, fazendo
com que as plataformas se
adaptassem aos poucos e

permitindo que todos entendessem os impactos do
novo mercado.
A nova mudança regulatória, feita 5 anos depois,
mostra que a fase embrionária e a fase de consolidação passaram com sucesso,
provando a importância do
equity crowdfunding para o
desenvolvimento econômico do país. A seriedade do
mercado foi reconhecida,
pois se viu que não era um
negócio de fraudes, como
se viu em muitos ICOs (Initial Coin Offering – ofertas
iniciais de criptomoedas). O
crowdfunding é um negócio
que conseguiu se respaldar
de forma a poder crescer e
se desenvolver muito.
Essa mudança regulatória
é um selo da CVM para a
importância do desenvolvimento do mercado e do que
as plataformas começaram
a fazer desde 2014. Na
prática, isso significa que é
hora de crescer, desenvolver mercado e atrair investidores. De podermos fazer
coisas que antes a CVM
restringia muito, como a
intermediação de transações subsequentes. Tudo

isso abriu uma nova janela
de oportunidades. Investidor com mais liquidez é
investidor com mais apetite.
Estamos falando também
de um aumento no limite
de faturamento das empresas, o que permite trabalhar
com empresas mais consolidadas.
Os investidores poderão
participar de toda janela de
crescimento das empresas,
desde a fundação ao IPO.
Antes nós estávamos numa
atuação de pré-seed e seed.
Agora nós podemos atuar
em Séries A e além.
Rodrigo
Carneiro,
CEO da SMU
Entendemos que as alterações são positivas e que
estão em linha com as demandas do mercado. Agora
o TAM (Total Addresable
Market) das plataformas
aumentou muito. Com isso, o crowdfunding poderá
atender mais de 20% do
PIB brasileiro, desde negócios tradicionais, passando
por imobiliário e agro, e
chegando às startups em estágios mais avançados.
Com as mudanças, o

limite de captação passou
de R$ 5 milhões para R$ 15
milhões. A nova instrução
também permite a flexibilização das formas de divulgação de oferta pública
e amplia de R$ 10 milhões
para R$ 40 milhões o limite
de receita que define o
conceito de sociedade empresária de pequeno porte.
Além disso, a CVM abriu
a possibilidade de que as
plataformas responsáveis
pelas ofertas de crowdfunding atuem como intermediadoras no mercado
secundário. A entidade
aprovou o projeto da SMU
Investimentos, plataforma
de crowdfunding de investimentos em startups, para
o Sandbox Regulatório. Em

parceria com a Atris, nTokens e Demarest, a fintech
propôs a criação de um
mercado secundário de ativos de startups que aposta
na resolução de um grande
problema do mercado: a
liquidez.
O projeto será oficialmente o primeiro mercado
secundário desenvolvido
exclusivamente para investimentos em startups, além
da primeira plataforma criada para “mercado de balcão organizado” no setor
de crowdfunding de investimentos, lastreado no uso
de tecnologia inovadora
(blockchain).
Coordenação: Jorge Priori

OPÇÃO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA.
CNPJ nº 00.091.382/0001-06

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando demonstrada de outra forma)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Balanços Patrimoniais
Ativo
2021
2020 Passivo e Patrimônio líquido
2021
2020 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2021 2020
Circulante
Circulante
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
(2.815) 5.392
Caixa e equivalentes de caixa
141
139 Fornecedores a pagar
Amortização IFRS 16
168
217
Contas a Receber
. Nacionais- terceiros
1.688
265 Juros Arrendamento IFRS 16
1
3
. Clientes
4.015
8.900 . Partes relacionadas
3.349
1.018 Depreciação
1.181 2.586
. Partes relacionadas
8.059
5.388
5.037
1.284 Imposto de renda e contr. social – Diferidos
(1.149)
57
Impostos a recuperar
1.858
4.348
88 Provisão p/riscos fiscais, trabalhistas e outros
(33)
23
Outras contas circulantes ativas
297
276 Empréstimos e financiamentos
1.265
1.473 Provisão para perdas créditos
104
125
Total do Circulante
14.371
19.051 Salários, encargos e obrigações sociais
Arrendamento a pagar
79
101 Encargos s/ financiamentos e impostos parcelados
13
Não circulante
195
99 Lucro Líquido do Exercício Ajustado
(2.542) 8.416
. Contas a receber
1.514
22 Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ
2.830 (Aumento) redução dos ativos:
. Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ)
826
34 Imposto de renda e contribuição social
11.682
12.659 Clientes e operações a receber
4.781 (1.261)
. Depósitos judiciais
119
80 Obrigações a pagar ao Acionista
Imobilizado
10.014
11.161 Outros Passivos
843
695 Partes relacionadas
(2.671) (4.381)
Direito de Uso
95
100 Total do Circulante
19.102
19.229 Impostos e contribuições a recuperar
2.490 (3.218)
Intangível
157
Não circulante
Despesas antecipadas
(22)
(16)
Total do Não Circulante
12.726
11.398 Arrendamento a pagar
(39)
1
16
1 Depósitos judiciais
Total do Ativo
27.097
30.449 Provisão para passivos contingentes
(1.492)
(22)
66
99 Outros créditos a receber
Demonstrações dos Resultados
Provisões de tributos diferidos (CSLL e IRPJ)
4.331
4.687 Aumento (redução) dos passivos:
2021
2020 Outros passivos
1.423 (155)
100
136 Fornecedores
Receita Operacional Líquida
23.414
29.593 Total do Não Circulante
(208) (143)
4.514
4.923 Salários e encargos
Custo dos serviços prestados
(13.150) (16.517) Patrimônio líquido
Impostos a recolher
95 (156)
Lucro bruto
10.264
13.077 Capital social subscrito e integralizado
(2.830) 2.252
6.296
6.296 Imposto de renda e contribuição social
(Despesas) receitas operacionais
2.331
339
Prejuízos acumulados
(2.815)
- Partes relacionadas
Despesas administrativas
(7.705)
(3.644)
Outros passivos
(46) (443)
Total
do
Patrimônio
Líquido
3.482
6.296
Despesas comerciais
(6.537)
(1.773)
1.271 1.213
27.097
30.449 Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais
Outras receitas e (despesas) operacionais
(1)
554 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Total (despesas) receitas operacionais
(14.242)
(4.863)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Aquisições de imobilizado
(34) (2.620)
Lucro operacional, exceto resultado financeiro
(3.978)
8.213
Capital Reserva
Lucros
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos
(34) (2.620)
Resultado financeiro líquido (despesa) receita financeira
15
54
social de lucros Acumulados
Total Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Lucro antes dos impostos
(3.963)
8.267
6.296
7.267
- 13.563 Amortização de arrendamentos IFRS 16
(170) (221)
Impostos de renda e cont. social correntes
(2.818) Saldos em 31/12/2019
5.392
5.392 Amortização de empréstimos e financiamentos
(87) (1.048)
Impostos de renda e cont. social diferidos
1.149
(57) Lucro líquido do exercício
Lucro do exercício antes da reversão dos juros
Destinação do lucro:
Dividendos Pagos
(977)
sobre o Capital próprio
(2.815)
5.392 Constituição da reserva de lucros
5.392
(5.392)
- Caixa Líquido consumido pelas atividades de financiamentos (1.235) (1.269)
Lucro líquido do exercício
(2.815)
5.392 Lucros distribuídos
2 (2.676)
- (12.659)
- (12.659) Redução (Aumento) Líquida(o) de Caixa e Equivalente de Caixa
Lucro por quota em reais
5,80
139 2.815
6.296
6.296 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Saldos em 31/12/2020
Demonstrações do Resultado Abrangente
141
139
Lucro líquido do exercício
(2.815) (2.815) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
2021
2020
Redução(Aumento) Líquida(o) de Caixa e Equivalente de Caixa
2 (2.676)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
(2.815)
5.392 Transferência para Prejuízos
(2.815)
2.815
Carlos de Oliveira Lacerda - Diretor Execultivo
Outros resultados abrangentes
- acumulados
6.296
(2.815)
3.482
Andre Luiz Ribeiro Constantino - Contador - CRC RJ nº RJ-091126/O-1
Total do resultado abrangente do exercício
(2.815)
5.392 Saldos em 31/12/2021
As demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Nota Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes estão a disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 7, 8 e 9 de maio de 2022 l Monitor Mercantil

Dados dos EUA apontam crescimento, mas juros devem continuar aumentando

E

sta sexta-feira começou com a divulgação dos dados econômicos nos EUA.
Apesar do Payroll (principal indicador econômico
do mercado financeiro dos
EUA) ter vindo positivo e
também com dados sobre
vagas empregos além do
que era esperado, fatos que
reforçam a ideia de que a
economia está aquecida.
“Então, com economia
aquecida temos um cenário de inflação e preços
mais altos. Por isso, os
dados, apesar de aponta-

rem crescimento do país,
assustam os investidores
e reforçam que FED, banco central dos EUA, irá
seguir aumentando os juros”. A análise é de Fabio
Louzada, economista, analista CNPI e fundador da
escola Eu Me Banco.
Na opinião de Louzada,
os números fazem com que
investidores apostem em
uma alta do FED além de
50 pontos na próxima reunião. Subir juros dessa forma pode ainda gerar o risco
de recessão global. Essa recessão seria ruim para todo

mundo, principalmente para países emergentes. Cenários de instabilidade global
e recessão global afetam
muito mais os emergentes e
Brasil é um deles.
Alta de juros
Nesse cenário de alta de
juros, o dólar tem se valorizado ainda mais. O dólar
é o “Porto Seguro” dos
investidores, por isso, em
momentos de incerteza
todos correm para a moeda. Além disso, temos um
movimento de saída de ca-

pital estrangeiro por conta da instabilidade global
com guerra, lockdown na
China e FED subindo juros. Esses três fatores fazem com que investidores
fiquem mais avessos a riscos. E o investidor global
mais avesso a risco foge de
países emergentes.
Em meio ao aumento do
preço do petróleo, ontem
(quinta-feira) a Petrobras
anunciou um lucro de R$
44,5 bilhões no primeiro bimestre de 2022. O presidente da Petrobras defendeu a
manutenção da política de

preços, que segue as cotações internacionais. “Com
o aumento dos preços lá fora, a Petrobras gerou muito
caixa nos últimos meses. Os
custos da extração e da mão
de obra são em reais. E como preço está subindo em
dólar, a empresa tem geração de caixa muito grande.
Logo, para o segundo trimestre, a expectativa é alta
para mais um grande resultado. Além disso, a empresa
anunciou que irá pagar R$
48,5 bilhões em dividendos,
o que mostra que a empresa está disposta a remunerar

bem os acionistas”, comentou.
Para o economista, o lucro muito alto gerou comoção e pressão política para
a empresa diminuir a margem dela, principalmente
em ano de eleições. “Vamos
observar agora se a empresa
vai ceder à pressão. A Petrobras vem entregando bons
resultados e sendo bem gerida, diminuindo sua dívida
também. Ainda assim, vale
ficar com um pé atrás com
a empresa, principalmente
devido ao ano conturbado
que estamos vivendo”.

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação de VSas, as Demonstrações
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12 - Em MR$
Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2021. Rio de Janeiro, 09/05/2022. A Administração.
Controladora
Consolidado
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021
2020 2021
2020
Balanços patrimoniais em 31/12
Demonstrações do resultado em 31/12
Prejuízo do exercício antes do imposto
Em MR$, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
de renda e da contribuição social
(22.227) (101.164) (20.331) (101.007)
Ativo
2021
2020
2021
2020
Controladora
Consolidado
Circulante
Receita líquida dos serviços
2021
2020
2021
2020 Ajustes
34.493 34.525 34.493 34.525
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 37.279
1.802 47.437
2.836 prestados (Nota 19(a))
136.701 131.800 194.715 188.653 Depreciação e amortização
911
Contas a receber de clientes (Nota 6)
20.810 23.163 29.922 33.424 Custos dos serviços prestados (Nota 19(b)) (73.858) (64.496) (123.125) (120.692) Participação nos resultados de controladas (5.959)
(1.767)
2.594 (1.277)
3.876
Tributos a recuperar (Nota 8)
4.844
4.442
5.870
6.901 Lucro bruto
62.843 67.304 71.590
67.961 Provisões/(reversões) de provisões
Provisão para contingências
8.186
8.028 8.186
8.028
Despesas antecipadas
845
1.037
845
1.037 (Despesas) receitas operacionais
Adiantamento a fornecedores
1.652
2.034
1.847
2.269 Gerais e administrativas (Nota 20)
(18.031) (21.193) (19.147) (22.546) Apropriação de despesas antecipadas
com seguros
854
455
854
455
Outros ativos (Nota 7)
2.812
2.028
3.541
2.843 Participação nos resultados de
Resultado na alienação de ativo
68.242 34.506 89.462 49.310 controladas (Nota 11)
5.959
(911)
imobilizado e intangível
365 10.767
365 10.767
Não circulante
Outras receitas (despesas)
43.026 105.728 43.026 105.728
Realizável a longo prazo
operacionais, líquidas (Nota 21)
(1.815) (10.762) (1.815) (10.762) Variação cambial sobre empréstimos
12.963
1.646 12.963
1.646
Caixa restrito (Nota 10)
15.931 14.769 15.931 14.769 Lucro operacional
48.956 34.438 50.628
34.653 Juros sobre empréstimos terceiros
Juros sobre empréstimos coligadas
2.624
2.564 2.624
2.564
Depósitos judiciais (Nota 9)
15.941 13.055 15.941 13.055 Resultado financeiro
(210)
(141) (190)
(51)
Partes relacionadas (Nota 16)
3.443
864
3.443
864 Despesas financeiras (Nota 22)
(73.400) (140.837) (73.453) (140.949) Outras variações monetárias e cambiais
72.348 65.913 80.713 66.531
Outros ativos (Nota 7)
101
101
324
324 Receitas financeiras (Nota 22)
2.217
5.235
2.494
5.289
35.416 28.789 35.639 29.012 Despesas financeiras, líquidas
(71.183) (135.602) (70.959) (135.660) Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes
6.801 (7.707) 8.163 (10.047)
Investimentos (Nota 11)
15.731
9.751
Prejuízo antes do imposto de
(662)
(969) (662)
(969)
Imobilizado (Nota 12)
382.673 409.768 382.673 409.768 renda e da contribuição social
(22.227) (101.164) (20.331) (101.007) Despesas antecipadas
Adiantamento a fornecedores e outros ativos (401)
3.736 (275)
3.426
Intangível
203
376
203
376 Imposto de renda e Contribuição
6.051 14.687 6.051 14.687
398.607 419.895 382.876 410.144 social – correntes
(79)
(1.975)
(157) Partes relacionadas
(402)
2.087 1.031
2.149
Total do não circulante
434.023 448.684 418.515 439.156 Prejuízo do exercício
(22.306) (101.164) (22.306) (101.164) Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
(2.886) (4.968) (2.886) (4.813)
Total do ativo
502.265 483.190 507.977 488.466 Prejuízo básico e diluído (expresso em reais
(1.735) (3.621) (1.966) (4.248)
Passivo e passivo a descoberto
2021
2020
2021
2020 para o lote de mil ações) (Nota 18(d))
(0,02)
(0,10) Fornecedores
Outros passivos
(1.425)
822 (1.470)
809
Circulante
Demonstrações do resultado abrangente em 31/12 - Em MR$
Parcelamento de tributos
(949) (1.096) (949) (1.096)
Fornecedores (Nota 14)
1.747
3.482
2.064
4.030
Controladora
Consolidado
Tributos a recolher
(368)
682 (449)
895
Provisões (Nota 13)
7.427
5.364 14.276 11.540
2021
2020
2021
2020 Obrigação com Arrendamentos
(1.277)
(875) (1.277)
(875)
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 28.825 63.885 28.825 63.885 Prejuízo do exercício
(22.306) (101.164) (22.306) (101.164) Salários e encargos sociais
107
(441)
547 (1.453)
Parcelamento de tributos (Nota 24)
995
985
995
985 Outros componentes do resultado
2.854
2.337 5.858 (1.535)
Tributos a recolher
4.275
4.026
6.607
6.409 abrangente
Caixa gerado nas operações
75.202 68.250 86.571 64.996
Salários e encargos sociais
2.705
2.598
5.359
4.812 Itens a serem posteriormente
Juros pagos
(8.440) (16.360) (8.440) (16.360)
Outros passivos
717
2.142
733
2.203 reclassificados para o resultado:
Imposto de renda e contribuição social pagos
(79)
(1.974)
(157)
46.691 82.482 58.859 93.864 Variação cambial de controladas localizadas
Caixa líquido gerado nas atividades
Não circulante
no exterior (Nota 11)
21
70
21
70 operacionais
66.683 51.890 76.157 48.479
Partes relacionadas (Nota 16)
141.553 129.949 135.097 123.843 Hedge contábil (Nota 18 (c))
(12.374) (65.429) (12.374) (65.429)
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 616.785 544.815 616.785 544.815 Total do resultado abrangente do exercício (34.659) (166.523) (34.659) (166.523) Fluxos de caixa das atividades de
investimento
Provisões para contingências (Nota 17)
85.088 76.902 85.088 76.902
Caixa restrito
(1.162)
(908) (1.162)
(908)
Demonstrações das mutações do passivo a descoberto - Em MR$
Outros Passivos
1.649
2.925
1.649
2.925
Baixa de ativo imobilizado
4
4
Ajustes
1.353
2.312
1.353
2.312
Parcelamento de tributos (Nota 24)
Aquisição de ativos imobilizado e intangível (7.590) (4.084) (7.590) (4.084)
de avaPre846.428 756.903 839.972 750.797
Caixa aplicado nas atividades de
liação juízos
Total do passivo
893.119 839.385 898.831 844.661
investimento
(8.752) (4.988) (8.752) (4.988)
Capital patrimo- acumuPassivo a descoberto (Nota 18)
social
nial
lados
Total Fluxos de caixa das atividades de
Capital social
337.921 337.921 337.921 337.921
337.921 (57.887) (469.706) (189.672) financiamento
Ajustes de avaliação patrimonial
(135.599) (123.246) (135.599) (123.246) Em 31/12/2019
Empréstimos captados de partes
Prejuízos acumulados
(593.176) (570.870) (593.176) (570.870) Resultado abrangente do exercício:
20.952 50.650
- (101.164) (101.164) relacionadas
Total do passivo a descoberto
(390.854) (356.195) (390.854) (356.195) Prejuízo do exercício
70
70 Empréstimos amortizados de partes
Total do passivo e do passivo a descoberto 502.265 483.190 507.977 488.466 Variação cambial de controladas no exterior
(20.602) (52.720)
Hedge contábil (Nota 18)
- (65.429)
- (65.429) relacionadas
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em
Financiamentos amortizados com terceiros (22.804) (45.315) (22.804) (45.315)
Aumento de capital social (Nota 18)
31/12/2021 - Em MR$, exceto quando indicado de outra forma
Em 31/12/2020
337.921 (123.246) (570.870) (356.195) Caixa líquido aplicado nas atividades
1 Informações gerais. A Siem Offshore do Brasil S.A. (“Companhia” ou “Gru- Resultado abrangente do exercício:
de financiamento
(22.454) (47.385) (22.804) (45.315)
po”) é membro do grupo norueguês Siem Offshore e tem como principal ativida- Prejuízo do exercício
- (22.306) (22.306) Aumento (redução) de caixa e
de a operação de navegação de apoio marítimo, principalmente ao longo da Variação cambial de controladas no exterior
35.477
(483) 44.601 (1.824)
21
21 equivalentes de caixa, líquido
costa brasileira, utilizando embarcações próprias e afretadas do Grupo. A con- Hedge contábil (Nota 18)
- (12.374)
- (12.374) Caixa e equivalentes de caixa no início
trolada Consub Delaware LLC, sediada em Delaware, nos Estados Unidos da Em 31/12/2021
1.802
2.285 2.836
4.660
337.921 (135.599) (593.176) (390.854) do exercício
América, têm como principal objetivo a atividade comercial no interesse do gruCaixa e equivalentes de caixa no final
automática.
As
presentes
demonstrações
financeiras
foram
autorizadas
para
po norueguês e a controlada Aracaju Serviços Auxiliares Ltda. tem como princido exercício
37.279
1.802 47.437
2.836
pal atividade a operação de embarcações de apoio marítimo. Em 31/12/2021, a emissão pela Diretoria da Companhia em 29/04/2022. 2 Resumo das princi- Aumento (redução) líquido de caixa e
pais
políticas
contábeis.
As
principais
políticas
contábeis
aplicadas
na
prepaCompanhia apurou prejuízo de R$ 22.306 (2020 - R$ 101.164), excesso de
equivalentes de caixa
35.477
(483) 44.601 (1.824)
ativos sobre passivos circulantes, na controladora e no consolidado, pelos mon- ração destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão defi- substituição da taxa de juros, e que a nova base seja considerada economicanidas
abaixo.
Essas
políticas
foram
aplicadas
de
modo
consistente
em
todos
os
tantes de R$ 21.550 e R$ 30.602 respectivamente (em 2020 o Capital Circulanmente equivalente à base anterior. (ii) Relações de hedge: a designação forte Líquido era negativo), bem como passivo a descoberto pelo montante de R$ exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1 Base de prepara- mal da relação de proteção deve ser alterada apenas para designar a taxa de
390.854 (2020 – R$ 356.195). Em decorrência dessa situação, a Siem Offshore ção. As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas
do Brasil S.A. manteve em 2021 política de redução de custos implementada contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comi- referência alternativa como um risco coberto, alterar a descrição do item protedesde 2015, que impactou em todos os setores da Companhia como redução tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações gido e/ou alterar a descrição do instrumento de cobertura. Tal alteração na deda força de trabalho, otimização e eficiência nos processos de compras em relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais signação formal da relação de proteção não constitui descontinuação da relageral, redução de gastos administrativos, dentre outros. Seguindo ainda o plano estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As de- ção de proteção e nem nova relação de proteção, portanto sem efeitos imediade continuidade de suas atividades operacionais, a Companhia negociou com monstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico tos no resultado do exercício. ● Benefícios Relacionados à Covid-19 Conceum de seus credores um reperfilamento nos financiamentos das embarcações, como base de valor. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso didos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento: alterações ao
o que possibilitará manter o fluxo de caixa positivo até que a recuperação do de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por IFRS 16/CPC 06(R2) “Arrendamentos”: prorrogação da aplicação do expedienmercado do setor de Oil & Gas esteja consolidada. Além disso, há a expectativa parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas te prático de reconhecimento das reduções obtidas pela Companhia nos pagade trazer embarcações estrangeiras para operar no Brasil, aumentando a recei- contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior mentos dos arrendamentos diretamente no resultado do exercício e não como
ta de forma significativa. O setor de atuação da companhia apresenta sinais de complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significa- uma modificação de contrato, até 30/06/2022. As alterações mencionadas acirecuperação com um acréscimo substancial nos preços do barril de petróleo e tivas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. (a) De- ma não tiveram impactos materiais para o Grupo. (d) Efeitos da Pandemia
da demanda por embarcações no mercado brasileiro, o que justifica a premissa monstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras con- Covid-19. Apesar dos efeitos da pandemia de COVID-19 o mercado apresenta
de continuidade da Companhia e suas controladas. Outro ponto a ser destaca- solidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas sinais de recuperação com um acréscimo substancial nos preços do barril do
do é a desvalorização do real frente ao dólar, uma vez que a Companhia possui contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Co- petróleo e demanda por embarcações no mercado brasileiro. Com relação às
contratos de financiamento de suas embarcações firmados em dólar. Nesse mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). (b) Demonstrações financeiras operações atuais, a força tarefa envolvendo a Direção, Operações, HSEQ e
sentido, negociações junto aos bancos credores possibilitaram o reescalona- individuais. As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram Recursos Humanos, implementada pela Companhia a fim de mitigar os riscos
mento da dívida e a redução da pressão sobre o fluxo de caixa. As receitas da preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo aos seus tripulantes vem surtindo efeito satisfatório. Dentre outras ações impleCompanhia são representadas por serviços prestados às empresas operadoras Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). (c) Políticas contábeis e divul- mentadas, está sendo promovida a triagem no pré-embarque para identificar
na exploração de petróleo, sendo seu principal cliente a Petróleo Brasileiro S.A. gações. As seguintes alterações de normas foram adotadas pela primeira vez possíveis casos de contaminação; o fornecimento de equipamentos de prote– PETROBRAS, atendendo à atividade fim da Companhia ou a solicitações de para o exercício iniciado em 1o de janeiro de 2021: ● Reforma da IBOR - Fase ção individual e utilização de kits de testagem rápida a bordo das embarcações
partes relacionadas, sendo, este último, serviço de gerenciamento de embarca- 2: alterações ao IFRS 9/CPC 48, IAS 39/CPC 38 e IFRS 7/CPC 40 -”Instrumen- sempre que algum tripulante apresenta sintomas de contaminação. A Compações em águas territoriais brasileiras. A receita de prestação de serviços ao tos Financeiros”, ao IFRS 16/CPC 06(R2) - Arrendamentos, ao IFRS 4/CPC 11 nhia vem seguindo as orientações das Autoridades Sanitárias, a quarentena e
referido cliente representou 44% da receita total do exercício 2021 (2020 – 36 “Contratos de Seguros”. A Fase 2 da reforma da IBOR traz as seguintes exce- o acompanhamento médico para casos suspeitos tem sido eficaz no enfrenta%). Em 31/12/2021, a Companhia operava 4 embarcações brasileiras e 1 es- ções temporárias na aplicação das referidas normas, que foram adotadas pelo mento e controle da pandemia, garantindo, assim, as operações das embarcatrangeira (2020 - 6 embarcações, sendo 2 estrangeiras). A frota operada é de Grupo, com relação a: (i) Fluxos de caixa contratuais de ativos e passivos ções. Outro ponto a ser destacado são negociações realizadas junto aos banpartes relacionadas. Das embarcações operadas, todas encontravam-se sob financeiros: permitido mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa cos credores para reescalonar a dívida e, assim, reduzir a pressão sobre o fluxo
contratos firmados com as principais empresas de prospecção, extração e pro- contratuais sem ocasionar em desreconhecimento do contrato e, consequente- de caixa. (e) Impactos da Guerra na Ucrania. A guerra trouxe volatilidade no
dução de petróleo e gás natural que atuam no Brasil e em outros países com mente, sem efeito imediato de ganho ou perda no resultado do exercício, desde preço do barril do petróleo e, consequentemente, um sinal de alerta sobre posprazos de duração entre 1 a 8 anos, não considerando os prazos de renovação que diretamente relacionada com a reforma da taxa de juros de referência e síveis futuros impactos na atividade de apoio marítimo.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas Siem Offshore do Brasil S.A.
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Siem permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Offshore do Brasil S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimo- independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons- Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
nial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado trações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
abrangente, das mutações do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa para pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admio exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consoli- quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidêndadas da Siem Offshore do Brasil S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31/12/2021 e as respec- não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas ope- condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
tivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
mutações do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa para o exercício findo das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons- relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as resnessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as po- trações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter pectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
líticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opi- segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e conso- nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamen- lidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen- fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Siem temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
Offshore do Brasil S.A. e da Siem Offshore do Brasil S.A. e suas controladas nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a esem 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e trutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi- correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetias práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, vo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários to- suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas madas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeina seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au- ras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e
demonstrações financeiras individuais e consolidadas". Somos independentes ditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de audiem relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção toria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos,
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, indepen- do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi- significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles incom as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de ternos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 29/04/2022
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes Ltda.
nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o provenienCRC 2SP000160/O-5
financeiras individuais e consolidadas. A administração da Companhia é res- te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
Valter Vieira de Aquino Junior
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan- conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
Contador CRC 1SP263641/O-0
ceiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarA versão completa das Demonstrações Financeiras encontram-se no endereço eletrônico: www.monitormercantil.com.br ou https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

