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A (DES)PROTEÇÃO DO
NOME DE BANDAS

É A INFLAÇÃO,
ESTÚPIDO

LEILÃO DE UM
‘PENSADOR’ DE RODIN

Judiciário encontrou um nebuloso
‘caminho do meio’. Por Cecilia Rabelo
(foto) e Gabriel Fortes, página 2

Preços não dão trégua a
Bolsonaro em ano de eleição.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Artista francês fez cerca de
40 cópias da escultura icônica.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

Reprodução Aena

Preços altos
estão aqui para
ficar, dizem
analistas
A inflação nos EUA – a maior
em 40 anos – desacelerou um
pouco em abril, mas os preços
devem permanecer em alta no
futuro próximo, disseram economistas ouvidos pela agência de
notícias Xinhua nesta quarta-feira.
“A boa notícia é que a inflação
está finalmente começando a cair
de sua alta de quatro décadas, embora muito modestamente”, disse Desmond Lachman, membro
residente do American Enterprise Institute e ex-funcionário do
Fundo Monetário Internacional.
“A má notícia é que a inflação
continua alta demais para o Federal Reserve desistir de seu curso
proposto de aperto agressivo da
política monetária, que está sendo
feito em uma tentativa de controlar a inflação”, disse Lachman.
O Índice de Preços ao Consumidor aumentou 0,3% em abril,
abaixo do 1,2% em março, informou o Bureau of Labor Statistics
(BLS) dos EUA. A inflação acumula alta de 8,3% nos últimos 12
meses, ligeiramente abaixo dos
8,5% registrados em março.
Sam Bullard, economista sênior
do Wells Fargo, disse que um pico na inflação está começando a
se formar, ano a ano. Com tantos problemas ocorrendo globalmente, que afetam os preços das
commodities e a mão de obra, os
fundamentos da inflação elevada
permanecerão no futuro próximo,
disse Bullard.
Outros países, como Alemanha, também divulgaram índices
de inflação recordes. No Brasil,
o IPCA teve a inflação mais alta
para abril desde 1996. O indicador acumula alta de 12,13% em
12 meses. Analistas do mercado
financeiro já revisaram para cima
as projeções para o ano; há quem
espere taxa de 2 dígitos. Página 3

PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA
Por Marcia
Ramos,
página 2

BNDES financia aeroportos
no Nordeste e assume risco
Crédito de R$ 1,8 bi banca mais que investimento previsto

O

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
aprovou, em cofinanciamento
com o Banco do Nordeste (BNB),
crédito de R$ 1,8 bilhão para investimentos de infraestrutura a serem realizados em seis aeroportos
do Bloco do Nordeste, operado,
desde 2020, pelo grupo espanhol
Aena Desarrollo Internacional.
O BNDES entrará com R$ 1
bilhão, e o BNB arcará com R$
790 milhões. O BNDES também
oferecerá fiança bancária para

uma operação de infraestrutura
pela primeira vez. Ela terá valor
de R$ 395 milhões, correspondente a 50% do crédito aprovado
pelo BNB. Como a oferta ocorre
no âmbito de uma operação Non-Recourse, a contrapartida à garantia é lastreada pelas receitas do
próprio projeto – e não por recursos do acionista.
Segundo a diretora de Crédito
a Infraestrutura do BNDES, Solange Vieira, “a assunção de riscos
de projetos de infraestrutura pelo
BNDES será importante para a

atração de outros credores e investidores, num cenário em que
os projetos apresentarão uma demanda projetada por crédito crescente e de maior especialização no
tratamento dos riscos”.
O Bloco Nordeste foi concedido à Aena Desarrollo Internacional, que pagou R$ 1,917
bilhão, um ágio de 1.010%, na
5ª rodada de concessões, realizada em 15 de março de 2019. Os
investimentos previstos no contrato de concessão até junho de
2023 somam R$ 1,6 bilhão.

Demanda por seguros de autos
cresce 33,3% em março sobre 2021

A

demanda por seguros de
automóveis registrou alta
de 33,4% em março deste
ano quando comparada ao mesmo mês de 2021. É o que revela
o Índice Neurotech de Demanda
por Seguros (INDS). O indicador
mede mensalmente o comportamento e o volume das consultas na plataforma da Neurotech,
empresa pioneira em soluções de
inteligência artificial aplicadas a
seguros e crédito, área na qual a
companhia mantém um índice similar que já é referência no mercado.
Em março, o INDS destaca os
estados de São Paulo (33,33%),

Paraná (32,47%) e Rio Grande do
Sul (32,43%) entre os três primeiros do ranking. Foram seguidos
por Minas e Rio de Janeiro, com
alta de 25,92% e 24,24%, respectivamente.
Segundo Daniel Gusson, Head
Comercial de Seguros da Neurotech, “apesar do fator econômico,
o setor de seguros tem crescido
bastante no Brasil, seja por medo
de violência e danos ao patrimônio ou por garantia de direitos em
caso de acidentes”, diz.
Em relação a fevereiro deste
ano, março registrou crescimento
de 25,56% no indicador nacional,
após uma queda de 12,55% no

mês anterior na mesma base de
comparação. O INDS está em linha com as variações do mercado.
O INDS abrange o universo
das principais seguradoras brasileiras e mede o apetite do brasileiro a fazer seguro do seu automóvel. Nem todas as milhões de
consultas mensais registradas se
transformam em apólices contratadas, pois o processo depende de fatores como o perfil da
pessoa que está fazendo a solicitação, a estratégia de risco da seguradora e se há ou não indícios
de fraude.
Mais notícias de
seguros na página 7

Governo reduz
imposto para
segurar preço
de alimentos
Na tentativa de segurar a inflação, o Governo Federal anunciou
nesta quarta-feira que vai zerar a
alíquota do imposto de importação de sete categorias de produtos
alimentícios. A redução entra em
vigor nesta quinta-feira e valem
até 31 de dezembro deste ano.
Os produtos alimentícios são:
carnes desossadas de bovino, congeladas; pedaços de miudezas,
comestíveis de galos/galinhas,
congelados; farinha de trigo; outros trigos e misturas de trigo com
centeio, exceto para semeadura;
bolachas e biscoitos, adicionados
de edulcorante; outros produtos
de padaria, pastelaria, indústria de
biscoitos etc; milho em grão, exceto para semeadura.
Além de zerar a alíquota de
importação de produtos alimentícios, a Camex também reduziu
ou zerou o imposto sobre outros
produtos importados, entre eles
de dois tipos de vergalhão de aço,
atendendo a um pleito do setor de
construção civil, e que já estava
sob análise no Ministério da Economia. Página 4

Uso da moeda
chinesa entre
países cresce 8%
O uso transfronteiriço da moeda chinesa, o renminbi (RMB),
atingiu 9,7 trilhões de iuans (cerca
de US$ 1,45 trilhão) no primeiro
trimestre de 2022, um aumento de
8% sobre o ano anterior, disse o
Banco Central da China.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1244
R$ 5,3350
R$ 5,4044
R$ 0,7643
R$ 301,50

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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A (des)proteção jurídica do
nome de bandas musicais
Por Cecilia Rabelo e
Gabriel Fortes

A

banda Cidade Negra retornou aos noticiários nas últimas semanas, mas não por
novas criações musicais. É que os
seus ex-integrantes estão disputando a utilização do nome da banda,
que está registrado como marca no
Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) sob a titularidade
exclusiva do ex-vocalista Toni Garrido.
O caso ainda está longe do fim,
mas o fato é que disputas sobre o
uso do nome de bandas musicais
não são raras no Brasil. Por exemplo, os ex-integrantes do RPM disputam na justiça contra Paulo Ricardo
acerca do uso do nome da banda,
o qual também está registrado como marca no INPI. Por decisão do
Tribunal de Justiça de São Paulo, o
cantor foi proibido de usar a marca
“RPM” porque já havia sido acordado entre os ex-integrantes só utilizar
o nome da banda de forma coletiva
e não individual, como ele vinha fazendo.
Mas um dos casos mais emblemáticos é a disputa entre a empresa
Legião Urbana Produções Artísticas
Ltda. (administrada por Giuliano
Manfredini, filho de Renato Russo)
e os ex-integrantes da Legião Urbana Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. Os músicos entraram na justiça
contra a empresa, requerendo o direito de utilizar o nome “Legião Urbana” em suas atuais apresentações,
o qual, todavia, está registrado como marca no INPI em nome da
empresa de Manfredini.
Em suma, Dado e Bonfá alegaram que a empresa estava impedindo o uso do nome “Legião Urbana”
pelos ex-integrantes, inviabilizando
a continuidade da carreira artística
dos músicos, que é totalmente atrelada à identidade da banda. Pediram,
então, a cotitularidade da marca, ou
seja, que o direito de propriedade sobre a marca “Legião Urbana” fosse
compartilhado entre os três: Dado,
Bonfá e a empresa do herdeiro de
Renato. Também requereram ao
juiz que não fossem impedidos de
utilizar o nome “Legião Urbana”
em suas novas apresentações.
A marca é um instituto jurídico
de propriedade, regulamentado pela Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade
Industrial), que tem por finalidade
proteger um produto, serviço ou
empresa através de signos distintivos (imagens, nomes ou a junção
de imagem e nome). O registro de
algum nome ou alguma imagem
como marca tem o efeito de tornar
o requerente seu dono exclusivo, o
único que pode explorá-la economi-

camente. No Brasil, o responsável
por administrar esses registros é o
INPI.
Mas, apesar de o próprio INPI
aceitar o registro do nome de bandas como marca, como quem registra o nome de um carro, um produto alimentício ou um software, a
verdade é que isso não parece ser
o mais apropriado para lidar com a
identidade de um conjunto musical.

Judiciário encontrou
um nebuloso ‘caminho
do meio’ para
sair do conflito
É certo que uma banda pode ser
entendida (e gerida) como uma empresa, com objetivo de gerar lucro,
sendo possível inclusive constituí-la
formalmente como tal (com registro societário, entre outros). Mas
quando se fala em registrar o nome
da banda como uma marca por si só
é necessário levar em conta que por
trás disso há um trabalho cultural e
autoral realizado pelos músicos que
dela fazem parte. Portanto, o nome
atribuído ao coletivo vai muito além
de uma simples marca comercial,
pois reflete a própria identidade dos
artistas que compõem o grupo.
Inclusive, foi nessa perspectiva
que o juiz do caso Legião Urbana
autorizou que Dado e Bonfá utilizassem a marca em suas apresentações.
Apesar de não ter atribuído a cotitularidade da marca (pois a mudança
no registro do INPI, órgão federal,
seria de competência exclusiva da
justiça federal), o juiz entendeu que
a participação de Dado e Bonfá na
criação da expressão “Legião Urbana” e na projeção desse nome através do grupo deveriam prevalecer
sobre as regras de propriedade e uso
da marca.
A decisão, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu
que o uso do nome da banda pelos
ex-integrantes faz parte da expressão
da própria identidade deles, constituindo-se como reflexo de suas
personalidades, o que não poderia
ser restrito pela Lei de Propriedade
Industrial. Assim, com fundamento
na função social da propriedade, na
repercussão negativa do direito de
acesso à cultura e no exercício dos
direitos autorais, Dado e Bonfá puderam usar a marca “Legião Urbana” em shows, mesmo sem passar o
registro para seus nomes.
A decisão parece ser razoável,
principalmente do ponto de vista dos artistas e do que o nome
“Legião Urbana” significa para o
público. Contudo, é necessário pontuar algumas “inconsistências” do
ponto vista da técnica jurídica, pois
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a crítica é pertinente.
Ora, ao permitir que Dado e
Bonfá utilizem o nome sem terem a
marca e contra a vontade do seu titular, o STJ acaba desconsiderando
o que está explícito no art. 129 da
Lei de Propriedade Industrial, que
garante ao titular da marca o direito
ao uso exclusivo dela em todo o território nacional. E isso, por si só, já
tornaria a decisão questionável.
Ademais, embora tenha se abstido de entrar no mérito da cotitularidade sobre a marca por entender
que não seria o juízo competente,
o magistrado acabou fazendo justamente aquilo que havia negado,
pois, na prática, concedeu aos ex-integrantes da banda basicamente os
efeitos práticos da cotitularidade sobre a marca.
Afinal, se Dado e Bonfá poderão
utilizar o nome “Legião Urbana”
nas suas apresentações, com finalidade econômica, então ambos estão
podendo explorar o signo (nome)
que representa a marca (Legião Urbana) registrada em nome exclusivo
da empresa do herdeiro de Renato
(que seria, pela lei, o único com direito de utilizá-la).
O que prevaleceu, portanto, foi
o “remendo” feito pelo juiz de primeiro grau e costurado pelo STJ:
Dado e Bonfá não poderão utilizar
a marca para fins comerciais, como
licenciar produtos (associá-la a uma
camiseta ou um boné, por exemplo). Mas, como dito, a utilização do
nome pelos dois ex-integrantes nos
shows já configura uma utilização
econômica (até porque ambos
auferem lucro, merecidamente, com
suas apresentações, principalmente
acompanhados do nome “Legião
Urbana”).
Ou seja, o Judiciário encontrou
um nebuloso “caminho do meio”
para sair desse conflito entre a propriedade de marca e a identidade do
grupo musical.
O fato é que, na verdade, o problema seria anterior, pois o instituto
da marca não parece ser adequado para regular o uso e proteção
do nome de bandas. As nuances
do grupo artístico, as questões de
direitos autorais envolvidas e a expressão da personalidade dos artistas não têm espaço na formalidade
do direito de marca.
O resultado disso é exatamente
o disposto no início deste texto:
disputas, desentendimentos, ações
judiciais e corrosão da imagem
de bandas renomadas, de inquestionável valor artístico e parte da
cultura brasileira.
Cecilia Rabelo é advogada, presidente do Instituto
Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult).
Gabriel Fortes é advogado, membro do IBDCult.
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O novo cenário
dos Preços de
Transferência no Brasil
Por Marcia Ramos
Visando investimentos externos, na sua integração às cadeias globais econômicas e no
desenvolvimento, ampliação
e proteção da sua base tributável, o Brasil apresentou recentemente um novo Sistema
de Preços de Transferência no
país. Evitar a “Dupla Tributação” e a “Não Tributação”
foram os termos mais utilizados por representantes da Receita Federal do Brasil (RFB)
e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) ao apresentarem as principais características do novo sistema em
evento realizado em conjunto.
Preço de Transferência é o
termo utilizado para a prática
de preços e transferência de
lucros entre empresas relacionadas ou em operações praticadas com jurisdições de baixa
tributação.
Desde 2018, o Brasil, junto
com a OCDE, vem desenvolvendo um projeto para avaliação da legislação brasileira
acerca dos Preços de Transferência, examinando as semelhanças e diferenças entre
as abordagens brasileira e da
OCDE. O estudo identificou
alguns elementos necessários
para aperfeiçoamento, de forma a evitar a bitributação e a
não tributação, o que resultou
na criação de um novo sistema.
Dentre as motivações apresentadas para a mudança,
destacam-se a necessidade de
convergência com as normas
praticadas pelos demais países
integrantes da OCDE, pressuposto indispensável para
ingresso do Brasil no órgão,
além de aspectos econômicos,
como garantir a transferência
de lucros entre jurisdições,
sem evasão fiscal, e com a alocação eficiente de receitas e investimentos.
Em termos práticos, o estudo resultou em um texto
dividido em três partes, quais
sejam: (i) princípios gerais; (ii)
alterações na metodologia; e
(iii) transações específicas.
Relativamente aos princípios gerais, a proposta prevê
a adoção do princípio “arm’s
lengh”, não previsto em nossa
legislação em virtude de modelos únicos e margens fixas.
A nova regra prevê a ampliação do escopo material, in-

cluindo outras transações com
partes relacionadas, bem como
escopo subjetivo, relacionando
situações e delineando transações, fatos e circunstâncias que
evidenciem o modelo real da
transação praticada.
Quanto à alteração da metodologia, destaca-se a adoção
dos métodos Transactional
net Margin Method (TNMM)
e Profit Split, não previstos
na nossa legislação atual. Na
utilização de métodos comparáveis, termos e condições da
operação analisada e da amostra utilizada deverão estar em
sinergia, abrindo espaço para
análise de incertezas no momento da precificação.
No que se refere às transações específicas, operações
com commodities ganham
adequação do preço referência, para refletir o preço de
mercado utilizado entre partes
não relacionadas e a possibilidade de utilização da cotação
na data em que a transação
ocorrer. Além disso, a alteração proposta prevê a possibilidade de utilização do método
de valoração para ativos intangíveis únicos e de grande valor;
regras para compartilhamento
de custos (cost sharing); reestruturação de negócios com
transferência de ativos; e maior
abrangência para as operações
financeiras (além de empréstimos, garantias e seguros).
Os ajustes espontâneos permanecem na ECF, mas a nova
norma prevê ajustes secundários (BEPS) e correspondentes
(MAP), para o valor excedente
do custo ou receita não reconhecida pelo contribuinte e
identificado pelo Fisco, com a
possibilidade de repatriação de
valores. Além da Declaração
País-a-País (Bloco W), a norma prevê a adoção de outros
documentos criados pelo Plano de Ação BEPS 13 (Master
File e Local File).
Considerando o exposto,
não há dúvidas que a alteração
das normas sobre os Preços de
Transferência representa um
importante marco em nosso
País. Todavia, embora o novo
texto ainda dependa da análise
setorial e tramitação legislativa,
devido à sua complexidade, requer a análise e o acompanhamento dos próximos passos
pelas empresas.
Marcia Ramos é diretora da Consultoria
Tributária da RSM Brasil.
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Nos últimos 12 meses
inflação disparou 12,13%
FATOS &
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É a inflação, estúpido

A

inflação segue batendo recordes com a dupla Bolsonaro/Guedes. Analistas acreditam que o índice
chegou no pico e deve começar a cair. Mas há muitos
obstáculos pelo caminho, e eles não necessariamente têm
ligação com a guerra na Ucrânia.
Em 2021, o IPCA de maio, junho e julho estava abaixo
de 1% (0,83%, 0,53% e 0,96%, respectivamente). Não
há certeza de que os índices de 2022 virão abaixo disso.
O reajuste de 18,7% na gasolina, feito pela Petrobras em
março, ainda não foi totalmente repassado ao consumidor; e vem por aí o aumento de 8,87% do diesel, em vigor
a partir desta quarta. Se levar a alta das tarifas de ônibus,
pior.
Em abril, o fim do sobrepreço das bandeiras tarifárias
segurou as tarifas de eletricidade. Mas os aumentos autorizados pela Aneel, superiores a 15%, vão mudar esse
quadro.
Marco A. Caruso, economista-chefe do Banco Original,
alterou a projeção de IPCA para 2022 de 7,7% para 9%.
Mas já há analistas do mercado financeiro prevendo taxa
de 2 dígitos, novamente. Para 2023, o Original acredita
que o IPCA caminha para 4,7%, absorvendo parte da
inércia inflacionária de 2022, e aproximando-se da banda
superior da meta inflacionária (4,75%).

Alívio
Com a melhora no clima, preços de frutas, verduras e
legumes deram uma aliviada nas últimas 2 semanas.

O de sempre
A equipe de economistas da Allianz Trade acredita
que a reforma da previdência que o Governo Macron
pretende levar adiante pode colocar a trajetória da dívida
pública da França de volta nos trilhos. A empresa de seguros avalia que o Banco Central Europeu (BCE) elevará
a taxa de juros básica, o que pode aumentar o custo do
serviço da dívida da França em mais de € 30 bilhões em
10 anos (1,5% do PIB).
“Nesse contexto, a reforma previdenciária precisa ser
rapidamente colocada de volta na mesa: espera-se que o
aumento da idade de aposentadoria em dois anos venha a
reduzir os gastos públicos com previdência em quase 2%
do PIB por ano, o equivalente a cerca de € 40 bilhões”,
analisa a Allianz.
Muda o país, mas a mentalidade dos economistas ligados ao mercado é a mesma: arrocha-se os aposentados
para conseguir sobra de recursos para os detentores do
papelório da dívida.

Rede
É surpreendente que o desconhecido (fora das redes)
deputado André Janones alcance nas pesquisas os mesmos
3% que o (ex)governador do estado mais rico do Brasil.

Rápidas
O parecer produzido pela Comissão de Igualdade Racial
do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), que definiu os
aspectos jurídicos da reparação da escravidão no Brasil, será
tema de palestras e debates nesta sexta-feira, 13 de maio, dia
em que, há 134 anos, foi assinada a Lei Áurea. O webinário
será transmitido, a partir das 13h, pelo canal TVIAB no
YouTube *** Nova casa de música da Lapa (RJ), dedicada à
Bossa Nova, ao jazz e à MPB, o Dolores Club recebe nesta
quinta-feira, às 21h, a cantora e atriz Taryn *** A MK Solutions, empresa responsável pela gestão de provedores que
abrigam mais de 33% do total de conexões no país – participa da ExpoISP Brasil, que termina nesta sexta-feira, no
Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Detalhes
em olinda.expoispbrasil.com.br

Combustíveis e alimentos puxam a alta de preços

A

inflação medida pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
de abril foi 1,06% e ficou
0,56 ponto percentual (p.p.)
abaixo da taxa de março
(1,62%). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), que
mede o índice, foi a maior
variação para um mês de
abril desde 1996 (1,26%).
No ano, o IPCA acumula
alta de 4,29% e, nos últimos
12 meses, de 12,13%, acima
dos 11,30% observados nos
12 meses imediatamente anteriores. Os números foram
divulgados nesta quartafeira. O mercado projetava
uma alta de no máximo 1%.
Oito dos nove grupos de
produtos e serviços pesquisados tiveram alta em abril.
A maior variação (2,06%) e
o maior impacto (0,43 p.p.)
vieram de Alimentação e
bebidas. Na sequência, vieram os Transportes (1,91%
e 0,42 p.p. de impacto). Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 80%
do IPCA de abril. Além
deles, houve aceleração em
Saúde e cuidados pessoais
(1,77%) e Artigos de residência (1,53%). O único
grupo em queda foi Habita-

ção (-1,14%). Os demais ficaram entre 0,06% de Educação e 1,26% de Vestuário.
“A inflação continua a
disparar, atingindo em abril
o maior índice do mês, desde 1996, e condenando o
trabalhador brasileiro ao
sacrifício, à insegurança alimentar. Os combustíveis e
alimentos puxam a alta de
preços”, diz o dirigente da
coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros
(FUP), Deyvid Bacelar.
“O IPCA veio um pouco pior do que o esperado
pressionado muito por alimentação, bebidas e transporte, muito influenciado
pela gasolina. O consenso
do mercado era por volta
de 1%, comenta Marcelo
Oliveira, CFA e fundador
da Quantzed, empresa de
tecnologia e educação financeira para investidores.
O índice de preços ao
consumidor nos Estados
Unidos (CPI, na sigla em
inglês) subiu 0,3% em abril
na comparação com março,
de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira
(11). Na comparação com
abril de 2021, a alta foi de
8,3%. “Os dados vieram
muito mais fortes do que o
esperado. O esperado pa-

ra o núcleo era vir 0,4% e
veio 0,6%. Mesmo com ruídos em Wall Street ontem
(terça-feira) de que o número poderia vir melhor, veio
bem feio”, explica Oliveira.
Segundo ele, o dado mostra que o Fed, banco central
dos EUA, tem trabalho duro
pela frente. “O S&P500 (índice composto por quinhentos
ativos cotados nas bolsas de
Nyse ou Nasdaq), sentiu na
hora. As bolsas começaram a
cair e taxas de juros americanas começaram a abrir também”, comentou ele.
Na opinião de Oliveira,
o mercado está vendo que
o Fed vai ter que subir juros de forma mais rápida
do que era previsto. “Isso
está fazendo ativos de risco
se reprecificarem. Tivemos
China, EUA, Alemanha e
Brasil divulgando inflação
agora pela manhã. Todos os
números bem ruins mostrando que esse problema
veio para ficar e por enquanto vamos ter que lidar
com ele com medidas bem
duras”, prevê.
Decepção
“Acredito que o IPCA
tinha mais potencial de segurar o mercado se viesse

abaixo de 0,90%. Com esses dados de inflação subindo, o mercado vai seguir
com expectativa cada vez
mais negativa. Agora, temos
uma inflação acumulada de
12,13% em 12 meses”, argumenta o economista Fabio Louzada, analista CNPI e fundador da Eu Me
Banco, escola de educação
financeira. Para ele, o IPCA
de abril era um indicador
que poderia segurar a queda
do mercado e os juros futuros, mas acabou decepcionando, ficando um pouco
acima das expectativas.
“Os EUA estão subindo
juros para conter a inflação.
Isso faz com que todas as
economias ao redor tenham
que fazer o mesmo. Assim,
o Brasil deixa de ser atrativo e o risco/retorno deixa
de compensar para investidores estrangeiros com
as instabilidades políticas e
deterioração fiscal”, explica
o economista. Na opinião
dele, o cenário ainda é incerto. Por isso, os investidores têm buscado correr para
ativos mais seguros, como
o dólar, além de enviarem
os seus recursos para países
mais desenvolvidos. “Nesse
contexto, o investidor tende
a correr de emergentes”.

Inflação se destaca como preocupação mundial

A

inflação é o maior
problema social na
opinião de 32% de
cidadãos em 27 países, ao
revelarem suas maiores preocupações, segundo nova
pesquisa “What Worries the
World?”, feita pela Ipsos. Essa foi a primeira vez que a alta
de preços ficou no topo das
aflições da população mundial. Em seguida, aparecem
pobreza e desigualdade social, com 31% de menções; e
desemprego, com 29%.

O estudo questionou
ainda a percepção dos entrevistados em relação aos
rumos de suas nações. Em
média, 63% dos cidadãos
afirmam que seu país está no caminho errado. Em
contrapartida, 37% acreditam viver num país que está
tomando o rumo certo.
No recorte brasileiro, a
maior preocupação é com
a pobreza e desigualdade
social, presente em primeiro lugar para 41% dos

respondentes. Em seguida,
vem saúde, mencionada
por 34%. Inflação aparece
na terceira posição, com
33%.
Os índices de confiança
econômica apontam pessimismo dos brasileiros: 79%
concordam que a situação
da economia no Brasil está
ruim. Cerca de 70% acreditam que o país está no caminho errado, contra apenas
30% que pensam o contrário.
A Ipsos entrevistou 19

mil pessoas entre 25 de
março e 3 de abril, sendo
aproximadamente 1.000 no
Brasil. Também participaram da pesquisa, cidadãos
da Argentina, Austrália,
Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria,
Índia, Israel, Itália, Japão,
Malásia, México, Holanda,
Peru, Polônia, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul,
Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Turquia e EUA.

Deputados criticam falta de limites para despesas financeiras

E

m audiência pública sobre a emissão
direta de títulos públicos, deputados da Comissão de Finanças e Tributação
da Câmara dos Deputados
questionaram o volume da
dívida pública e a necessidade de manter reservas internacionais que consideram
excessivas em um cenário de
aumento da taxa de juros.
O deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE)
lamentou
especialmente a falta de limites para
despesas financeiras, que
não passam pelo controle
do Congresso Nacional.
“Hoje, o Congresso Nacional não diz nada sobre
despesa financeira. O Orçamento da União é de R$
4,8 trilhões, sendo que somente R$ 1,8 trilhão é des-

pesa primária, o que nós
discutimos. Quanto aos
outros R$ 3 trilhões, não
há a menor indicação de
discussão aqui nesta Casa.
Para mim, é um absurdo.
Juros, amortização, rolagem de dívida e assim por
diante. Na despesa primária, o Congresso limita a
suplementação do Poder
Executivo a 22%. Na despesa financeira, nada.”
Maro Benevides Filho estima que o aumento da taxa
Selic deve elevar o pagamento de juros neste ano da
estimativa inicial de R$ 350
bilhões para quase R$ 680
bilhões. “Sabe qual é o limite disso aí? O céu. O Tesouro federal suplementa isso,
não dá satisfação à gente,
vai para R$ 700 bilhões e
está tudo por isso mesmo.

É assim que funciona”, criticou.
O deputado tmbém afirmou que, segundo os parâmetros do próprio Fundo
Monetário
Internacional
(FMI), o volume de reservas internacionais poderia
ser reduzido para quase US$
200 bilhões. Isso reduziria
os custos fiscais de manutenção dos títulos em dólar
mas, ainda assim manteria a
segurança jurídica para investidores e importadores.
“Manter a reserva internacional além do limite que
manda a teoria econômica é
um custo fiscal que não tem
precedente”, criticou.
O deputado Enio Verri
(PT-PR) ponderou que as
reservas passam segurança
ao mercado e já estão em
boa parte compromissadas

em operações de garantia
como fundo de swap. “O
risco seria reduzir as reservas e jogar este dólar na
economia. A gente destrói
a economia se fizer isso.
O aumento das reservas
cambiais não se dá de uma
maneira programada. Tem
muito a ver com a relação
da economia local com o
resto do mundo”, declarou.
O consultor do Orçamento da Câmara dos Deputados
Antonio d’Ávila Carvalho Júnior afirmou que as reservas
internacionais têm provocado o aumento da dívida bruta, mas não da dívida líquida.
“Existe um custo fiscal de
manter reservas internacionais, que como o deputado
falou está em um nível acima
do que me parece razoável”,
reconheceu.
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Um ‘Pensador’ de
Auguste Rodin vai a leilão

C

olecionadores de obras de arte aguardam o superleilão
de uma escultura de O Pensador, em bronze, do artista
francês Auguste Rodin, que será leiloada pela Christie’s de
Paris em 30 de junho. Registra-se que cerca de 40 cópias
do famoso O Pensador, um homem sentado, pensativo, com
o queixo apoiado na mão direita, foram feitas em vida por
Rodin (1840–1917) e após sua morte, até 1969...
A peça a ser leiloada tem um preço de venda estimado
entre € 9 milhões e € 14 milhões. Este exemplar foi produzido em torno de 1928 pela fundição Alexis Rudier, conhecida por ter criado algumas das mais famosas esculturas em
bronze da obra de Rodin.

Promoção de terreno
em Angra dos Reis
Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) promove
em leilão do terreno nº 16, desmembrado do imóvel denominado Ponta do Pasto, na Ilha da Gipoia, 1° distrito
de Angra dos Reis, RJ. O lote possui as seguintes características e confrontações: frente para o mar, onde mede 27
metros; pelos fundos mede 26,83m e confronta com área
destinada a cisterna; pelo lado direito mede 82m e confronta com quem de direito; e pelo lado esquerdo mede 77m e
confronta com o lote n° 15, com área total de 2.125,89m²
de área alodial e 891,00m² de terreno de marinha. Avaliação: R$ 640.000,00. Leilão em andamento.

Destaque de
apartamento na Tijuca
Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está destacando leilão do apartamento 607, Bloco B, na
Rua Barão de Mesquita, 280, Andaraí, Tijuca. O edifício
possui 12 andares, 8 apartamentos por andar, play, salão
de festas, três elevadores (dois sociais e um de serviço),
portaria 24 horas, construção do ano de 1998. O apartamento possui área edificada de 64m² e direito a uma
vaga de garagem, Dois quartos, banheiro social, cozinha
e dependências de empregada. Avaliação: R$ 430.000,00.
Leilão em andamento.

Apartamento com
vaga em Jacarepaguá
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) informa realização
de leilão do apartamento com 51m² e direito a vaga situado na Estrada do Camorim, 120, bloco 12, apto 404, em
Jacarepaguá/RJ. O imóvel está localizado no Condomínio
Vivendas de Jacarepaguá, o qual possui excelente área de lazer além de ser muito bem localizado. Próximo a pontos de
interesse de Jacarepaguá, tais como Escola Municipal Desembargador Ney Palmeiro, Rio Caçambé, Pedra da Baleia
e Rio Cantorim. Avaliação: R$ 220.845,00. Leilão aberto.

Anúncio de apartamento
em Vila Isabel
Alexandre Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) anuncia
leilão do apartamento 132, situado na Rua Jorge Rudge, 37,
Vila Isabel – RJ. Prédio com portaria 24 horas, sem infraestrutura. Apartamento tipo casa (com escadas) com vaga
de garagem, com 183m². Avaliação: R$ 438.000,00. Leilão
em andamento.

Divulgação de imóvel
comercial em Niterói
Silas Barbosa (silasleiloeiro.lel.br) está divulgando leilão
de imóvel no bairro de São Francisco. A região possui farta
concentração de bares e restaurantes, embora seja predominantemente residencial. O imóvel compreende terreno
de 1.000m² com benfeitorias mistas. Entre as benfeitorias
lista-se 2 lojas simples, escritório, cozinha e copa ampla
com suíte anexa e garagem. As benfeitorias somadas representam 426m² de área equivalente construída. Avaliação:
R$.230.000,00. Leilão aberto.
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Redução de tarifa de importação
do aço gera discussão

F

oi aprovada, nesta
quarta-feira,
pelo
Comitê Executivo
de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior
do Ministério da Economia,
a redução da Tarifa de Importação do Vergalhão do
Aço Ca50 e Ca60 de 10,8%
para 4% até dezembro desse ano. A medida foi atendida devido a um pleito
realizado pela Associação
Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc)
em julho de 2021, defendendo a redução para 0%.
Aa entidade realizou um
forte trabalho técnico, baseado em estudos e com assistência jurídica especializada,
que possibilitou defender a
redução da alíquota com o
intuito de reduzir os custos
de construção e trazer mais
benefícios ao consumidor
final. A proposta foi analisada tecnicamente pelo
Comitê da Alterações Tari-

fárias (CAT) do órgão, que
sugeriu a alíquota de 4%
(padrão internacional).
O
presidente
da
Abrainc, Luiz França,
destaca que os vergalhões
de aço tiveram grande influência no aumento dos
custos da construção, dado que o produto subiu
101% em dois anos. “A alta do insumo vinha sendo
um grande entrave para o
crescimento do setor.” O
executivo reforça que essa
redução é muito importante para o setor de construção,
principalmente
na produção de unidades
destinadas à baixa renda.
“O Brasil possui um grande déficit habitacional de
7,8 milhões de moradias
e a inflação vem prejudicando o poder de compra
de imóveis das famílias de
menor renda”, salienta.
Já para o Instituto Aço
Brasil, a medida é inadequa-

da, uma vez que o mercado se encontra plenamente
abastecido. Segundo a entidade, não existe especulação
de preços e o impacto inflacionário do vergalhão é de
apenas 0,03 ponto percentual no IPCA. “Não existe,
portanto, qualquer excepcionalidade que justifique
a medida”, frisou em nota.
E continua: “é inadequada
ainda, porque está na contramão da política adotada
pelos principais países pro-

dutores de aço, que face ao
gigantesco excesso de capacidade instalada no mundo,
da ordem de 518 milhões
de toneladas, tem adotado
medidas de restrição à importação predatória. O Brasil, ao contrário, ao reduzir
o imposto de importação
facilitará ainda mais o desvio de comércio para o país.
O mercado, soberano, responderá pelo impacto da
medida”, finaliza o Instituto
Aço Brasil.

Custo da construção subiu 1,21% em abril
O Índice Nacional da
Construção Civil (Sinapi),
medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou inflação
de 1,21% em abril deste ano.

A taxa é superior ao 0,99% de
março, mas inferior ao 1,87%
de abril do ano passado.
Essa é a maior taxa de inflação mensal desde agosto
de 2021. Com o resultado

de abril, o Sinapi acumula
altas de preços de 3,52% no
ano e de 15% em 12 meses.
O custo nacional da
construção passou a ser R$
1.567,76/m², em abril. Os

materiais de construção tiveram inflação de 1,86% no
mês e passaram a custar R$
944,49/m². Já o custo da
mão de obra subiu 0,24% e
ficou em R$ 623,27.

Aquecedor solar de água barateia
a conta de luz em quase 40%

O

Projeto de Decreto Legislativo
94/22, que propõe adiar reajustes tarifários
na conta de luz no Ceará e
em outros Estados, reacende debates sobre economia
energética. De acordo com
o presidente da Associação
Brasileira de Energia Solar
Térmica (Abrasol), Luiz
Antonio dos Santos Pinho,

os consumidores já têm
condições de reduzir cerca
de 37% do gasto mensal
com eletricidade, ao utilizarem a energia térmica solar,
com a tecnologia de aquecedores solares. “Poucos
sabem usar o real potencial
dos raios solares para diminuir o valor da conta de
luz e valorizar os imóveis”,
destaca.

A tecnologia está alinhada ao conceito ESG
(environmental, social and
corporate
governance),
pois utiliza os raios do Sol,
fonte limpa, gratuita e renovável de energia. Atende, assim, a uma preocupação global, porque não
agride o meio ambiente e
funciona mesmo em dias
chuvosos.

“Avaliando custo-benefício, é importante saber
que os aquecedores solares têm vida útil superior
a 25 anos, custam menos
de 2% do valor médio
das construções, fornecem água quente para os
chuveiros e as torneiras
durante dias a fio, mesmo com tempo nublado”,
completa o especialista.

Caoa Chery suspende as 480
demissões até janeiro de 2023

A

Caoa Chery suspendeu as 480
demissões de trabalhadores da unidade em
Jacareí (SP). Os metalúrgicos conseguiram um acordo para manter os salários
na íntegra até janeiro do
ano que vem. Serão cinco
meses de layoff (suspensão
temporária de contrato),
contados a partir de 1º de
junho e mais três meses de
estabilidade.
A negociação, feita pelo
Sindicato dos Metalúrgicos

de São José dos Campos
e Região (SindmetalSJC),
prevê ainda a manutenção
dos planos de saúde para
os 480 trabalhadores que
seriam demitidos. O acordo foi aceito em assembleia
da categoria realizada nesta
quarta-feira.
Os trabalhadores da Caoa Chery estão de licença
remunerada desde o dia
21 de março, mas somente
no dia 5 deste mês é que a
montadora anunciou o fechamento da unidade de

Jacareí, para adequar a linha
de produção a carros elétricos e híbridos, que segundo
a empresa, serão fabricados
a partir de 2025. Até lá, a
produção será intensificada na unidade de Anápolis
(GO).
Segundo o presidente
do sindicato dos metalúrgicos, Weller Gonçalves,
a “suspensão das demissões foi uma grande vitória. Agora, vamos dar
um novo passo e exigir
a permanência da Caoa

Chery em Jacareí. Estamos iniciando uma campanha nacional contra o
fechamento da montadora”, completou.
As 480 demissões representam, segundo o presidente do sindicato, a perda
de R$ 53 milhões em massa salarial que circulam em
Jacareí. Já de acordo com o
Instituto Latino-americano
de Estudos Socioeconômicos (Ilaese), no setor de autopeças, o impacto deve ser
de R$ 37 milhões.
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Em fase pré-operacional - CNPJ Nº 04.527.315/0001-42 - NIRE Nº 33.3.00313621
Relatório da administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores, o presente relatório, acompaDemonstrações dos resultados em 31/12/21 e 2020 (Em reais)
nhado das demonstrações contábeis, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/21 e 31/12/20, e as respectivas demonstrações do resultado, do
Nota
2021
2020
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os exercícios findos nestas datas, bem como as correspondentes notas Receita líquida de vendas
22 158.325.751,91 97.971.418,54
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Destacamos que no exercício findo em 31/12/19 a Companhia se encontrava em fase pré- Custos dos produtos vendidos
23 (90.985.696,91) (64.460.998,87)
operacional, não apresentando desta forma o índice ICSD - Índice de cobertura do serviço da dívida. RJ, 31/12/21. Cesar Weinschenck de Faria - Diretor.
Lucro bruto
67.340.055,00 33.510.419,67
Receitas (despesas) operacionais
Balanços patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em reais)
24 (9.903.373,91) (6.160.587,37)
Nota
2021
2020 Despesas gerais e administrativas
Ativo
Nota
2021
2020 Passivo
25
(250.439,42)
(444.427,47)
21.546.523,59 22.030.276,89 Despesas tributárias
Circulante
52.734.737,53 47.058.978,20 Circulante
1.110.889,61
(134.925,71)
13 9.314.869,35
6.988.507,04 Outros resultados operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
3 21.422.778,49 12.026.852,23 Empréstimos e financiamentos
58.297.131,28 26.770.479,12
14 2.807.454,23
3.151.355,94 Lucro antes do resultado financeiro
Contas a receber de clientes
4 12.010.279,14
8.364.421,40 Fornecedores
26 (7.464.384,33) (17.967.711,45)
15 1.053.573,96
914.020,80 Resultado financeiro
Impostos a recuperar
5 2.892.788,20
8.245.532,27 Obrigações sociais
(8.437.245,32) (18.368.139,56)
16 1.469.270,66
3.762.695,02 Despesas financeiras
Estoques
6 2.274.811,50
4.837.182,47 Obrigações tributárias
972.860,99
400.428,11
17
600.000,00
912.342,70 Receitas financeiras
Outros créditos
7 13.366.181,87 12.709.785,82 Credores por compra de imobilizado
50.832.746,95 8.802.767,67
18 6.301.355,39
6.301.355,39 Lucro antes dos impostos
Despesas antecipadas
8
767.898,33
875.204,01 Credores por compra de investimento
27 (12.359.242,69) (4.801.532,87)
136.423.949,88 173.268.117,85 IR e contribuição social
Não circulante
123.032.970,81 127.563.147,15 Não circulante
38.473.504,26 4.001.234,80
Empréstimos e financiamentos
13 67.464.138,47 76.769.587,71 Lucro líquido do exercício
Realizável a Longo Prazo
1,12
0,12
17 10.613.207,18 13.026.976,62 Lucro por ação
Depósitos judiciais
68.222,73
68.222,73 Credores por compra de imobilizado
por compra de investimento
18 5.930.767,64 14.851.898,78 Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/21 e 2020 (Em reais)
Outros créditos
7
935.820,00
935.820,00 Credores
Outras contas a pagar
19 13.200.826,00 13.680.826,00
2021
2020
Despesas antecipadas
8 13.200.000,00 13.680.000,00 Receitas
diferidas
20 39.215.010,59 54.938.828,74 Resultado líquido do exercício
38.473.504,26 4.001.234,80
Investimentos
9
2.749,64
2.749,64 Patrimônio líquido
21
Resultado abrangente para o exercício
38.473.504,26 4.001.234,80
Imobilizado
10 79.098.346,01 81.174.942,72 Capital social
21.a 34.319.000,00 34.319.000,00
Intangível
11 27.300.087,88 28.464.419,31 Prejuízos acumulados
Demonstrações dos fluxos de caixa
21.b (16.521.765,13) (54.995.269,39)
Diferido
12 2.427.744,55
3.236.992,75 Total patrimônio líquido/
Método indireto em 31/12/21 e 2020 (Em reais)
Total do ativo
175.767.708,34 174.622.125,35 passivo descoberto
2021
2020
17.797.234,87 (20.676.269,39)
175.767.708,34 174.622.125,35 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Notas explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia., constituída por quotas Total do passivo e patrimônio líquido
Lucro
(prejuizo)
líquido
do
exercício
38.473.504,26
4.001.234,80
de Responsabilidade Ltda. em 21/05/01, transformada em S.A. de capital feDemonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/21 e 2020
Ajustes para reconciliar o prejuizo líquido ao
chado em 21/10/14, tem como objeto social: a indústria e comércio de miné(Em reais)
caixa gerado pelas atividades operacionais
rios em geral, compreendendo a pesquisa, lavra e beneficiamento de jazidas
Capital
Prejuízos
Lucros Total do Patri- (+) Depreciação e amortização
7.011.612,73
4.754.661,00
minerais, prestação de serviços geológicos, importação, exportação e comérsocial acumulados acumulados mônio Líquido (+) Juros e encargos sobre empréstimos
4.946.030,00
3.285.046,36
cio de produtos minerais, químicos e industriais. A Cia., com sede social na Saldos em 31/12/19 34.319.000,00 (58.996.504,19)
0,00 (24.677.504,19) ( -) Variação cambial
0,00
0,00
cidade do RJ, na Praça Mahatma Gandhi, nº 2, sala 1101, tem sede operacio- Lucro líquido do exercício
0,00
0,00 4.001.234,80 4.001.234,80 (+) Resultado negativo equilência patrimonial
0,00
351,86
nal na Estrada do Seival, KM 03, na cidade de Candiota, Rio Grande do Sul.
0,00 4.001.234,80 (4.001.234,80)
0,00 (-) Reversão de provisão de contingências
0,00
(68.222,73)
1.1. Impactos COVID-19: Em razão da pandemia mundial declarada pela Absorção de prejuízos
0,00 (20.676.269,39)
50.431.146,99 11.973.071,29
OMS, relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Bra- Saldos em 31/12/20 34.319.000,00 (54.995.269,39)
Variação dos ativos
sil e diversos países do mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na Lucro líquido do
0,00
0,00 38.473.504,26 38.473.504,26 Aumento contas a receber de clientes
(3.645.857,74) (8.364.421,40)
economia mundial, a Cia. informa que vem tomando as medidas preventivas e exercício
0,00
0,00(38.473.504,26)
0,00 Redução (aumento) de impostos a recuperar 5.352.744,07 (3.300.332,62)
de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autori- Absorção de prejuízos
2.562.370,97
2.109.607,24
0,00 17.797234,87 Redução de estoques
dades de saúde nacionais, visando minimizar ao máximo eventuais impactos Saldos em 31/12/21 34.319.000,00 (54.995.269,39)
Aumento de outros créditos
(656.396,05) (6.609.659,90)
no que se refere à saúde e segurança dos colaboradores, parceiros e comuni587.305,68 (13.687.698,42)
dade, e à continuidade das operações e dos negócios. Nesse cenário, a Cia. cunstanciais indiquem que o valor contábil talvez não seja recuperável. Uma Redução (aumento) despesas antecipadas
809.248,20
0,00
realizou um conjunto de análises sobre o impacto econômico-financeiro da perda por impairment é reconhecida pelo valor pelo qual o valor contábil do Redução diferido
5.009.415,13 (29.852.505,10)
COVID-19 nos negócios, concluindo que não houveram efeitos relevantes que ativo excede o seu valor recuperável, sendo este o valor mais alto entre o valor
afetem as DFs. do exercício de 2021, as estimativas contábeis e a continuida- justo de um ativo menos o custo de venda e o seu valor em uso. Para fins de Variação dos passivos
(343.901,71)
2.442.882,78
de dos negócios. 2. Base de preparação e apresentação das demonstra- avaliação de impairment os ativos são agrupados em unidade geradora de Redução (aumento) de fornecedores
139.553,16
572.908,28
ções contábeis: As DFs. foram elaboradas e apresentadas de acordo com as caixa (UGC). h) Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balan- Aumento de obrigações sociais
Redução
(aumento)
de
obrigações
tributárias
(2.293.424,36)
3.262.620,96
ço
quando
for
provável
que
seus
benefícios
econômicos
futuros
serão
gerados
práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a legislação societária
Redução
(aumento)
de
credores
por
em
favor
da
Cia.
e
seu
custo
ou
valor
puder
ser
mensurado
com
segurança.
brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo
(2.726.112,14)
2.452.130,21
CPC e as normas emitidas pelo CFC e pela Resolução CFC Nº 1.255/09 - Um passivo é reconhecido no balanço quando a Cia. possui uma obrigação compra de imobilizado
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. As DFs. foram preparadas legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável Redução de credores por compra de
(8.921.131,14) (5.379.223,93)
com base no custo histórico, e foram elaboradas e apresentadas em Reais, que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são investimento
(480.000,00) 13.680.000,00
que é a moeda funcional da Cia. As principais práticas contábeis adotadas na registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os Redução (aumento) de outras contas a pagar
(15.723.818,15)
4.049.453,92
elaboração dessas DFs. estão descritas a seguir: 2.1. Políticas contábeis: a) ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou Redução (aumento) de receitas diferidas
(30.348.834,34) 21.080.772,22
Reconhecimento de receita: A receita é reconhecida no resultado quando liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário,
seu valor pode ser mensurado de forma confiável e é provável que os benefí- são demonstrados como não circulantes. i) Tributação: i.1) IR e contribuição Caixa líquido proveniente das atividades
25.091.727,78
3.201.338,41
cios econômicos fluirão à favor da Cia. A receita é mensurada com base no social correntes: Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e operacionais
valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e dos anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar Fluxos de caixa nas atividades de
impostos ou encargos sobre vendas. Uma receita não é reconhecida se há para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas investimento
uma incerteza significativa da sua realização. O resultado das operações é para calcular o montante são aquelas que estão em vigor na data do balanço. Pagamento pela aquisição de imobilizado
apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercí- 3. Caixa e equivalentes de caixa: Apresentam a seguinte composição:
e intangível
(3.770.684,59) (7.155.256,11)
cio. As receitas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros
2021
2020 Caixa líquido proveniente nas atividades
na rubrica de receitas financeiras. a.1) Receita de vendas: A receita de venda Caixa
(3.770.684,59) (7.155.256,11)
9.404,57
5.631,45 de investimentos
de produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios Bancos conta corrente
60.382,38
12.177,26 Fluxos de caixa nas atividades de
inerentes ao produto são transferidos para o comprador e a Cia. não detêm Aplicações financeiras
21.352.991,54 12.009.043,52 financiamento
mais o controle ou a responsabilidade sobre o produto vendido. a.2) Receitas Total
0,00 83.568.156,45
21.422.778,49 12.026.852,23 Captação de empréstimos e financiamentos
financeiras: As receitas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efeti- 4. Contas a receber de clientes: Apresentam a seguinte composição:
Pagamento de empréstimos e financiamentos (11.925.116,93) (75.409.577,50)
va de juros na rubrica de receitas financeiras. b) Instrumentos financeiros:
Caixa
líquido
proveniente
nas
atividades
2021
2020
b.1) Ativos Financeiros: A Cia. classifica seus ativos financeiros sob as se- Clientes mercado interno
(11.925.116,93)
8.158.578,95
12.010.279,14
8.364.421,40 de financiamentos
guintes categorias: a) mensurados ao valor justo por meio do resultado, b) Total
12.010.279,14
8.364.421,40 Aumento (redução) líquido de caixa e
mensurados ao custo amortizado ou c) mensurados ao valor justo por meio de 5. Impostos a recuperar: Apresentam a seguinte composição:
equivalente de caixa
9.395.926,26
4.204.661,25
outros resultados abrangentes. A classificação depende da finalidade para a
2021
2020 Caixa e equivalente de caixa no início do
qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a clas- IPI a recuparar
12.026.852,23
7.822.190,98
246.456,88
73.759,04 período
sificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. b.1.a) Ativos ICMS a recuperar
669.589,87
432.565,77 Caixa e equivalente de caixa no fim do período 21.422.778,49 12.026.852,23
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: São ativos PIS a recuperar
287.156,69
1.295.405,67 Aumento (redução) líquido de caixa e
financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nes- COFINS a recuperar
9.395.926,26
4.204.661,25
1.318.593,87
6.187.491,28 equivalente de caixa
sa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto pra- IRPJ a compensar
256.310,51
256.310,51 14. Fornecedores: Apresentam a seguinte composição:
zo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. b.1.b) Saldo de Impostos a recuperar
114.680,38
0,00
2021
2020
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: São ativos financei- Total
2.892.788,20
8.245.532,27 Fornecedores nacionais
2.807.454,23
2.866.005,14
ros mantidos dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja mantê-los para 6. Estoques: Apresentam a seguinte composição:
0,00
285.350,80
Fornecedores exterior
recebimentos de fluxos de caixas contratuais. Os termos contratuais dos ati2021
2020 Total
2.807.454,23
3.151.355,94
vos financeiros tiveram origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que Produtos acabados
489.415,80
3.081.947,06 15. Obrigações sociais: Apresentam a seguinte composição:
constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do Produtos em processo
20.000,00
371.679,06
2021
2020
principal em aberto. b.1.c) Ativos financeiros mensurados ao valor justo Material auxiliar
623.934,67
717.362,59 Salários a pagar
201.979,12
197.463,61
por meio de outros resultados abrangentes: São ativos financeiros manti- Material de consumo
1.141.461,03
666.193,76 INSS a recolher
303.985,94
257.189,06
dos dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo rece- Total
2.274.811,50
4.837.182,47 FGTS a recolher
34.854,57
29.995,58
bimento de fluxos de caixa contratuais, quanto pela venda de ativos financei- 7. Outros créditos: Apresentam a seguinte composição:
Férias a pagar
371.270,39
314.133,44
ros, e que os termos contratuais do ativo financeiro tiverem origem, em datas
Circulante
2021
2020
Encargos s/férias a pagar
141.483,94
115.239,11
específicas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de
2.227.061,93
227.812,13 Total
1.053.573,96
914.020,80
principal e juros sobre o valor do principal em aberto. b.2) Passivos Financei- Adiantamento a fornecedores
Adiantamento
Copelmi
Mineração
7.799.569,47
9.341.319,47
16. Obrigações tributárias: Apresentam a seguinte composição:
ros: São classificados como mensurados de acordo com sua natureza ou finaAdiantamentos
diversos
47.060,00
1.860,00
2021
2020
lidade. Custo amortizado. São Inicialmente mensurados ao valor justo, liquido
32.060,04
15.631,26 IRPJ a recolher
565.154,99
2.229.377,56
dos custos da transação, e, subsequentemente, mensurados pelo custo amor- Adiantamentos de férias
3.260.430,43
3.123.162,96 CSLL a recolher
tizado usando-se o método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas com Saldo bloqueado BNDES/BRDE
130.530,16
804.563,14
13.366.181,87 12.709.785,82 IRRF a recolher
juros reconhecidas com base no rendimento. c) Caixa e equivalentes de cai- Total
125.281,72
93.626,48
xa: Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras Não circulante
CFEM a recolher
428.540,72
469.184,46
Adiantamentos
Lavra
Candiota
935.820,00
935.820,00
de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.
ISSQN a recolher
189.898,88
143.524,53
935.820,00
935.820,00 Impostos retidos a recolher
Esses valores são contabilizados como Instrumentos Financeiros Básicos e Total
29.864,19
22.418,85
8.
Despesas
antecipadas:
Apresentam
a
seguinte
composição:
estão demonstrados ao custo acrescido das remunerações contratadas e reTotal
1.469.270,66
3.762.695,02
Circulante
2021
2020
conhecidas pro rata temporis até a data das demonstrações contábeis. d)
17. Credores por compra de imobilizado: Apresentam a seguinte com167.898,33
155.204,01 posição:
Contas a receber de clientes: Estão apresentados pelos valores líquidos de Seguros a apropriar
Contrato
de
arrendamento
a
apropriar
600.000,00
720.000,00
liquidação e representam os valores a receber de venda de carvão mineral no
2021
2020
Circulante
767.898,33
875.204,01 Jorge Carlos Oliveira Corrêa
decurso normal das atividades da Cia. As provisões para perdas com clientes Total
600.000,00
720.000,00
Não
circulante
inadimplentes, são constituídas quando consideradas necessárias pela Admi0,00
192.342,70
Renata Gomes da Costa
13.200.000,00 13.680.000,00 Total
nistração. e) Estoques: Os estoques de matérias-primas foram avaliados pelo Contrato de arrendamento a apropriar
600.000,00
912.342,70
Total
13.200.000,00
13.600.000,00
custo médio de aquisição, incluindo as despesas de frete, não superando os
2021
2020
9.
Investimentos:
Apresentam
a
seguinte
composição:
valores de mercado. Os estoques de produtos acabados e em elaboração
Não circulante
2021
2020 Renata Gomes da Costa
estão avaliados pelo método de custo. As provisões para estoques de baixa
10.613.207,18
13.026.976,62
1.408,22
1.408,22 Total
rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias Mineradora da Fronteira Ltda.
10.613.207,18
13.026.976,62
1.341,42
1.341,42 18. Credores por compra de investimento: Apresentam a seguinte composição:
pela Administração. f) Investimentos: Os investimentos na Cia. controlada Outros inventimentos
2.749,64
2.749,64 Circulante
são avaliados pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações da Total
2021
2020
controladora, cujos resultados anuais são reconhecidos na proporção da par- O valor da equivalência patrimonial, encontra-se demonstrada a seguir:
Votorantim S/A
1.005.507,28
1.005.507,28
2021
2020
ticipação de investimento da Cia. e são registrados como resultado de equivaVotorantim Cimentos S/A
988.178,55
988.178,55
Patrilência patrimonial no resultado do exercício. g) Imobilizado e intangível: Es1.353.342,10
1.353.342,10
Partici- Patrimônio Equivalência mônio Equivalência Holcim S/A
tão demonstrados ao custo histórico de aquisição, menos depreciação ou
677.017,62
677.017,62
pação %
Líquido Patrimonial Líquido Patrimonial Itabira Agro Industrial S/A
amortização acumulada. A depreciação ou amortização é calculada pelo mé- Controladas
Cimentos Tupi S/A
658.365,62
658.365,62
todo linear, as taxas estão apresentadas nas notas explicativas número 10 e Mineradora
Lafarge Brasil S/A
1.317.361,35
1.317.361,35
11 levam em conta o tempo de vida útil estimada dos bens. Durante o exercí- da Fronteira
181.857,12
181.857,12
99,96%
1.408,78
0,00 1.408,78
(351,86) Cia. de Cimento Itambe
cio findo em 31/12/21 e 2020, a Cia. não verificou a existência de indicadores Ltda.
119.725,75
119.725,75
Maringa S/A
de que determinados ativos imobilizados e intangíveis poderiam estar acima A movimentação dos investimentos pode ser assim demonstrada:
6.301.355,39
6.301.355,39
do valor recuperável, de acordo com a NBC – TG 01 – Redução ao Valor Re2021
2020 Total
2021
2020
cuperável de Ativos, e consequentemente nenhuma provisão para perda de Saldo no início do período
2.749,64
3.101,50
valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária. O valor contábil dos Equivalência patrimonial
0,00
(351,86) Não circulante
946.372,58
2.369.917,49
ativos imobilizados e intangíveis é revisado quando eventos ou mudanças cir- Saldo no fim do período
2.749,64
2.749,64 Votorantim S/A
Votorantim Cimentos S/A
930.062,98
2.329.074,76
10. Imobilizado: Apresentam a seguinte composição:
Holcim S/A
1.273.300,92
3.189.292,27
2021 Itabira Agro Industrial S/A
637.201,70
1.595.688,04
Móveis e
Máquinas e Computadores
Imobilizado
620.096,34
1.552.176,10
Custo do imobilizado
Terrenos
Prédios utensílios equipamentos e periféricos
Veículos Instalações em andamento
Total Cimento Tupi S/A
1.239.886,28
3.104.937,92
Saldo em 31/12/2020 23.343.408,33 8.017.040,86 203.738,73 56.561.214,00
178.639,24 121.448,80 228.101,48
212.144,70 88.865.736,14 Lafarge Brasil S/A
171.161,98
428.625,82
Aquisições
1.595.000,00
0,00 38.312,95
345.721,47
109.492,51 807.190,00 227.000,00
760.779,23 3.883.496,16 Cia de Cimento Itambe
112.684,86
282.186,38
Baixas
0,00
0,00
0,00
(1.118,82)
0,00 (121.448,80)
0,00
0,00
(122.567,62) Maringa S/A
5.930.767,64
14.851.898,78
Saldo em 31/12/2021 24.938.408,33 8.017.040,86 242.051,68 56.905.816,65
288.131,75 807.190,00 455.101,48
972.923,93 92.626.664,68 Total
19. Outras contas a pagar: Apresentam a seguinte composição:
Depreciação acumulada
2021
2020
Saldo em 31/12/2020
0,00 (360.084,56) (44.763,45) (7.139.610,26)
(52.160,07) (50.603,75) (43.571,33)
0,00 (7.690.793,42)
13.200.000,00
13.680.000,00
Depreciação
0,00 (320.681,52) (23.215,95) (5.403.311,76)
(43.943,02) (75.756,31) (45.510,24)
0,00 (5.912.418,80) Contratos de arrendamento
826,00
826,00
Baixas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 74.893,55
0,00
0,00
74.893,55 Outras contas a pagar
13.200.826,00
13.680.826,00
Saldo em 31/12/2021
0,00 (680.766,08) (67.979,40) (12.542.922,02)
(96.103,09) (51.466,51) (89.081,57)
0,00 (13.528.318,67) Total
20. Receitas diferidas: Apresentam a seguinte composição:
Valor residual
2021
2020
Saldo em 31/12/2020 23.343.408,33 7.656.956,30 158.975,28 49.421.603,74
126.479,17 70.845,05 184.530,15
212.144,70 81.174.942,72
39.215.010,59
54.938.828,74
Saldo em 31/12/2021 24.938.408,33 7.336.274,78 174.072,28 44.362.894,63
192.028,66 755.723,49 366.019,91
972.923,93 79.098.346,01 Receita Entrega Futura
39.215.010,59
54.938.828,74
2020 Total
21. Patrimônio líquido: 21.a) Capital social: É composto por 34.319.000
Móveis e
Máquinas e Computadores
Imobilizado
Custo do imobilizado
Terrenos
Prédios utensílios equipamentos e periféricos
Veículos Instalações em andamento
Total ações nominativas no valor nominal de R$ 1,00 cada, totalizando R$
Saldo em 31/12/2019 17.329.091,69 829.694,32 179.800,86 34.030.727,51
116.755,90 121.448,80 131.036,41 29.011.889,71 81.750.445,20 34.319.000,00, em 31/12/21 e de 2020, registrando a totalidade do capital
Aquisições
6.014.316,64
0,00 23.937,87
705.943,31
61.883,34
0,00 97.065,07
212.144,71 7.115.290,94 registrado e integralizado da Cia.. 21.b) Prejuízos acumulados: Composto
Transferências
0,00 7.187.346,54
0,00 21.824.543,18
0,00
0,00
0,00 (29.011.889,72)
0,00 pelos prejuízos acumulados da Cia. no valor de R$ 16.521.765,136 em 2021
Saldo em 31/12/2020 23.343.408,33 8.017.040,86 203.738,73 56.561.214,00
178.639,24 121.448,80 228.101,48
212.144,70 88.865.736,14 (R$ 54.995.269,39 em 2020). 21.c) Dividendos obrigatórios e reserva legal: Nos exercícios de 2021 e 2020 a Cia. não constituiu dividendos obrigatóDepreciação acumulada
Saldo em 31/12/2019
0,00 (255.023,42) (22.465,34) (3.430.624,41)
(21.594,91) (26.313,95) (25.614,41)
0,00 (3.781.636,44) rios e reserva legal, devido aos prejuízos acumulados. 22. Receita líquida de
Depreciação
0,00 (105.061,14) (22.298,11) (3.708.985,85)
(30.565,16) (24.289,80) (17.956,92)
0,00 (3.909.156,98) vendas: Apresentam a seguinte composição:
2021
2020
Saldo em 31/12/2020
0,00 (360.084,56) (44.763,45) (7.139.610,26)
(52.160,07) (50.603,75) (43.571,33)
0,00 (7.690.793,42)
Valor residual
Venda de carvão
158.369.864,67 100.232.507,40
Saldo em 31/12/2019 17.329.091,69 574.670,90 157.335,52 30.600.103,10
95.160,99 95.134,85 105.422,00 29.011.889,71 77.968.808,76 Receita de Serviços
5.726.024,31
673.198,99
Saldo em 31/12/2020 23.343.408,33 7.656.956,30 158.975,28 49.421.603,74
126.479,17 70.845,05 184.530,15
212.144,70 81.174.942,72 (-) Impostos sobre vendas
(5.770.137,07) (2.926.914,33)
(-) Devoluções de vendas
0,00
(7.373,52)
A Cia. deprecia seu imobilizado conforme taxas demonstradas a seguir:
Amortização acumulada
158.325.751,91
97.971.418,54
Taxas anuais de depreciação Saldo em 31/12/2019
(48.597,39)
0,00
(48.597,39) Total
Prédios
4% Amortização
(36.255,82)
0,00
(36.255,82) 23. Custos dos produtos vendidos: Apresentam a seguinte composição:
2021
2020
Móveis e utensílios
10% Saldo em 31/12/2020
(84.853,21)
0,00
(84.853,21)
Máquinas e equipamentos
10% Valor residual
Custo da extração do carvão
(25.984.743,60) (22.338.856,13)
Computadores e periféricos
20% Saldo em 31/12/2019
(27.335.168,28) (17.663.651,28)
100.719,64
28.359.990,32 28.460.709,96 Outros serviços operacionais
Veículos
20% Saldo em 31/12/2020
(815.448,92)
(72.379,90)
104.428,99
28.359.990,32 28.464.419,31 Combustíveis
Instalações
10% A Cia. amortiza seu intangivel conforme taxas demonstradas a seguir:
Explosivos
(3.169.104,50)
(823.175,74)
11. Intangível: Apresentam a seguinte composição:
Taxas anuais de amortização Remoção de estéril
(33.681.231,61) (23.562.935,82)
2021 Software
20%
Total
(90.985.696,91) (64.460.998,87)
Custo do intangível
Software Direitos minerários
Total Direitos Minerários
4%
24. Despesas gerais e administrativas: Apresentam a seguinte composição:
Saldo em 31/12/2020
189.282,20
28.359.990,32 28.549.272,52 12. Diferido: Refere-se as despesas pré-operacionais da Cia., que estão sendo
2021
2020
Aquisições
9.756,05
0,00
9.756,05 amortizadas à taxa de 20% ao ano, cujo saldo encontra-se demonstrado a seguir: Serviços de terceiros
(1.176.985,83) (2.040.718,93)
Saldo em 31/12/2021
199.038,25
28.359.990,32 28.559.028,57
2021
2020 Outros contratos operacionais
(2.714.134,56) (1.919.969,23)
Amortização acumulada
Despesas pré-operacionais
2.427.744,55
3.236.992,75 Aluguéis e arrendamentos
(1.331.602,87)
(923.065,60)
Saldo em 31/12/2020
(84.853,21)
0,00
(84.853,21) Total
2.427.744,55
3.236.992,75
Materiais de consumo
(466.809,18)
(847.241,59)
Amortização
(39.687,88)
(1.134.399,60) (1.174.087,48) 13. Empréstimos e financiamentos: Apresentam a seguinte composição:
(1.093.218,91)
(301.628,52)
Saldo em 31/12/2021
(124.541,09)
(1.134.399,60) (1.258.940,69) Circulante
Taxa
2021
2020 Despesas com pessoal
(633.645,21)
(70.007,51)
Valor residual
Bradesco Contrato 237/3708/1603 4,98% a.a 9.305.449,23 6.979.086,92 Energia elétrica
(65.768,97)
(25.570,63)
Saldo em 31/12/2020
104.428,99
28.359.990,32 28.464.419,31 Emprestimo Consignado
9.420,12
9.420,12 Aluguel e arrendamentos de equipamentos
Func.
(15.118,96)
(3.399,81)
Saldo em 31/12/2021
74.497,16
27.225.590,72 27.300.087,88 Total
9.314.869,35 6.988.507,04 Despesas com viagens
2020 Não circulante
(1.134.399,60)
0,00
Taxa
2021
2020 Amotizações
Custo do intangível
Software Direitos minerários
Total Bradesco Contrato 237/3708/1603 4,98% a.a 67.464.138,47 76.769.587,71 Outras despesas
(1.271.689,82)
(28.985,55)
Saldo em 31/12/2019
149.317,03
28.359.990,32 28.509.307,35 Total
67.464.138,47 76.769.587,71 Total
(9.903.373,91) (6.160.587,37)
Aquisições
39.965,17
0,00
39.965,17 Movimentação dos passivos do fluxo de caixa das atividades de financia- 25. Despesas tributárias: Apresentam a seguinte composição:
Saldo em 31/12/2020
189.282,20
28.359.990,32 28.549.272,52 mento: Conforme requerido pela NCT TG 03 (R3) Demonstração do Fluxo de
2021
2020
Impostos e taxas diversas
(99.419,08)
(407.552,87)
Caixa, a Cia. demonstra a seguir a movimentação dos passivos do fluxo de caixa das atividades de financiamento:
COFINS sobre outras receitas
(23.127,45)
(16.138,79)
Alterações caixa
Alterações não caixa
PIS sobre outras receitas
(115.934,13)
(2.622,46)
Recebidos/(Pagos) de
Pagamento de
Despesas de juros
Saldo em IPVA
0,00
(3.819,31)
Saldo em 31/12/20 atividades de financiamento atividades financiamento sobre financiamentos
31/12/21 ITR
(11.958,76)
(14.294,04)
(250.439,42)
(444.427,47)
Empréstimos e financiamentos
83.758.094,75
0,00
(11.925.116,93)
4.946.030,00 76.779.007,82 Total
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26. Resultado financeiro: Apresentam a seguinte composição:
das no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
Despesas financeiras
2021
2020 para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
Juros e despesas de financiamento
(7.552.602,74)
(16.203.340,02) relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
Juros passivos
(202.703,18)
(39.473,81) das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
IOF
(247,46)
(1.569.887,92) da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando apliDespesas bancárias
(43.601,28)
(324.774,07) cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
Descontos concedidos
(555.187,79)
(8.775,61) dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
Variação cambial passiva
(82.902,87)
(221.888,13) que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações,
Total
(8.437.245,32)
(18.368.139,56) ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
924.716,26
371.268,41 responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonsDescontos obtidos
10.095,08
16.281,88 trações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das deVariação cambial ativa
38.047,14
0,00 monstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
Juros recebidos
2,51
12.877,82 que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam estão livres
Total
972.860,99
400.428,11 de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
Resultado financeiro líquido
(7.464.384,33)
(17.967.711,45) emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada,
27. IR e contribuição social: Apresentam a seguinte composição:
1º Trim 2021
2º Trim 2021
3º Trim 2021
4º Trim 2021
2020 de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
Lucro líquido do exercício antes dos impostos
7.547.653,38
28.894.000,19
10.433.775,09
4.524.518,09
8.802.767,67 detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, inContribuição social sobre lucro líquido
Adições
44.593,52
266,34
284.576,48
301.048,35
38.489,90 dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiExclusões
0,00
0,00
0,00
0,00
(68.222,73) va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
Base de cálculo
7.592.246,90
28.894.266,53
10.718.351,57
4.825.566,44
8.773.034,84 referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria, realizada, de
(-) Compensações de Prejuizos Fiscais
(2.277.674,07)
(8.668.279,96)
(3.215.505,47)
(1.447.669,93)
(6.075.041,43) acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
Base de cálculo
5.314.572,83
20.225.986,57
7.502.846,10
3.377.896,51
2.697.993,41 julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi478.311,55
1.820.338,79
675.256,15
304.010,69
1.275.758,70 toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
CSLL apurada - 9%
Lucro líquido do exercício antes dos impostos
7.547.653,38
28.894.000,19
10.433.775,09
4.524.518,09
8.802.767,67 nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
Imposto de renda pessoa jurídica
Adições
44.593,52
266,34
284.576,48
301.048,35
38.489,90 a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufiExclusões
0,00
0,00
0,00
0,00
(68.222,73) ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
Base de cálculo
7.592.246,90
28.894.266,53
10.718.351,57
4.825.566,44
8.773.034,84 relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
(-) Compensações de Prejuizos Fiscais
(2.277.674,07)
(8.668.279,96)
(3.215.505,47)
(1.447.669,93)
(6.075.041,43) fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificaBase de cálculo
5.314.572,83
20.225.986,57
7.502.846,10
3.377.896,51
2.697.993,41 ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento
IRPJ - 15% + adicional de 10%
1.322.643,21
5.050.496,64
1.869.711,53
838.474,13
3.525.774,17 dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi1.322.643,21
5.050.496,64
1.869.711,53
838.474,13
3.525.774,17 mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo
IRPJ apurado
1.800.954,76
6.870.835,43
2.544.967,67
1.142.484,81
4.801.532,87 de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
Total CSLL e IRPJ corrente
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
Cesar Weinschenck de Faria - Sócio Administrador
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
Lauermann Schneider Serviços Contábeis Ltda - Vinícius Schneider - Contador - CRC/RS: 81737
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras: Aos Acionistas e Administradores de Seival Sul Mineração S.A.. Opi- se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da Seival Sul Mineração S.A., que compreenderam o balanço patrimonial em 31/12/21, e as respectivas levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operademonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem cional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulganas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa em 31/12/21, e o desempenho de ções
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentasuas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e
à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
auditor: A administração é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstra- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ouções financeiras não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Porto Alegre,
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos 25/02/22. Tríplice Auditoria - CRC (RS) nº 005864/O-0 - CVM: ATO DECLAa comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financei- RATÓRIO Nº 13.388. Sérgio Feijó Soares - CRC-RS nº 044.940/O-7 - Sócio
ras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adota- Responsável; Fabrício Almeida Fagundes - CRC-RS nº 084.703/O-7 - Sócio.

Inflação de abril: quadro atual e perspectivas
Índice veio pior que esperado e pode fechar ano em 2 dígitos

O

IPCA de abril
foi 1,06% e ficou
0,56 ponto percentual abaixo da taxa de
março (1,62%). Foi a maior
variação para um mês de
abril desde 1996 (1,26%).
No ano, o IPCA acumula
alta de 4,29%. Nos últimos
12 meses, alta de 12,13%.
Conversamos com três
especialistas do mercado
financeiro sobre suas avaliações sobre a inflação de
abril e suas perspectivas.
Daniel Borges, sócio e
head regional da Acqua
Vero Rio de Janeiro
Em janeiro deste ano,
quando o Banco Central,
através do relatório Focus,
divulgou a primeira previsão de fechamento do
IPCA para 2022 em patamares inferiores a 5% anuais, nós já nos atentamos
para possíveis distorções
do mercado financeiro. Estávamos em um período
de insegurança, sem um
esclarecimento tácito se estaríamos em pandemia ou
pós-pandemia, algo comum
devido aos anos anteriores
de Covid-19.
Com isso, a expectativa
do IPCA seguiu sendo
corrigida para cima semana após semana, sendo
esta a 16ª semana em ascensão. Isso nos leva a
crer que o desencaixe da
cadeia produtiva, aliado
ao aumento do custo da
logística, fizeram com que
a inflação dos produtos e
serviços do varejo, a que
mais afeta o IPCA, tivesse
um aumento elevado já em
2022, estando na casa de

dois dígitos nos últimos
12 meses.
O IPCA de abril mostra
que o mercado, com o advento da guerra Rússia–
Ucrânia, sente a manutenção da elevação das taxas de
inflação devido às incertezas geopolíticas. Vale ressaltar que nos EUA nós também já vemos uma inflação
de dois dígitos nos últimos
12 meses, um feito histórico
para a nação americana.
A expectativa de fechamento da curva do IPCA
fica para o segundo semestre, pois, com o cenário
atual, observamos que
mesmo a política contracionista do Banco Central
de elevação das taxas de
juros, na prática, não está
contendo a inflação. Teremos que aguardar as cenas
dos próximos capítulos
para vermos uma possível
redução dos preços e uma
diminuição do índice.
Fabio Louzada, economista, analista CNPI e
fundador da Eu Me Banco, escola de educação
financeira
O IPCA de abril era um
indicador que poderia segurar a queda do mercado e os
juros futuros, mas acabou
decepcionando, ficando um
pouco acima das expectativas. Acredito que o índice
tinha mais potencial de segurar o mercado se viesse
abaixo de 0,90%. Com os
dados de inflação subindo,
o mercado vai seguir com
expectativa cada vez mais
negativa.
Como os EUA estão subindo seus juros para conter

Divulgação

Daniel Borges, Fabio Louzada e Marcelo Oliveira

a inflação, isso faz com que
todas as economias ao redor
tenham que fazer o mesmo.
Assim, o Brasil deixa de ser
atrativo e o risco/retorno
deixa de compensar para investidores estrangeiros com
as instabilidades políticas e
deterioração fiscal.
Como o cenário ainda
é incerto, os investidores
têm buscado correr para
ativos mais seguros como
o dólar, além de enviarem os seus recursos para
países mais desenvolvidos.
Nesse contexto, o investidor tende a correr de
emergentes.
Minha expectativa é que
a inflação continue em alta.
Como ela não está relacionada tanto à demanda
(pessoas comprando mais
e pressionando os preços),
mas sim aos custos (produtores e empresas com cus-

tos maiores), o aumento da
taxa de juros tem um efeito
limitado, já que atua, principalmente, sobre a demanda,
fazendo com que as pessoas
consumam menos com a
consequente derrubada dos
preços.
Por isso que eu ainda
acredito que fecharemos
2022 com uma inflação de
dois dígitos, mesmo com a
atuação do BC. Outro fator são os custos e a dívida
brasileira que só cresce,
principalmente em ano de
eleição. Além disso, o Brasil vai depender muito do
cenário exterior. O primeiro
passo seria o fim do lockdown na China.
Marcelo Oliveira, CFA
e fundador da Quantzed,
empresa de tecnologia e
educação financeira para
investidores

O IPCA veio um pouco
pior do que o esperado,
pressionado muito por alimentação, bebidas e transporte e muito influenciado
pela gasolina. O consenso
do mercado era que ele viria
por volta de 1%. A curva de
juros subiu com o mercado
percebendo que o BC deve
continuar com o ciclo de
alta dos juros, talvez com
mais uma alta em agosto,
além de junho. A curva
deve começar a mostrar
a Selic terminando o ano
em 13,5%, ou até 14% por
causa dessa inflação persistente.
Também tivemos a divulgação dos dados do CPI,
a inflação dos EUA. Os
dados vieram muito mais
fortes do que o esperado.
A expectativa para o núcleo
era que ele viesse 0,4%, mas
ele veio 0,6%. Mesmo com

os ruídos em Wall Street de
que o número poderia vir
melhor, ele veio bem feio. O
dado mostra que o Fed tem
trabalho duro pela frente.
O S&P500 sentiu na hora, e
as bolsas começaram a cair,
enquanto as taxas de juros
americanas começaram a
abrir também.
O mercado está vendo
que o Fed vai ter que subir
juros de forma mais rápida do que era previsto.
Isso está fazendo os ativos
de risco se reprecificarem.
Tivemos China, EUA, Alemanha e Brasil divulgando
inflação nesta quarta. Todos os números bem ruins
mostrando que esse problema veio para ficar e por
enquanto vamos ter que
lidar com ele com medidas
bem duras.
Coordenação: Jorge Priori
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CNseg espera crescimento
entre 13% a 15% este ano O
E

Novo ranking das empresas
do setor de seguros

ste ano, em meio
a um cenário de
incertezas, a arrecadação do setor de seguros deve crescer na casa de
dois dígitos, oscilando entre
13% e 15%. A previsão é do
novo diretor-presidente da
Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, ao afirmou que
o setor está entre as atividades credenciadas a crescer
de forma contínua nos próximos anos, tendo em vista
as profundas mudanças que
resultam em uso crescente
de novas tecnologias, produtos inovadores, regras
regulatórias mais flexíveis e
menos onerosas.
As declarações de Dyogo
Oliveira foram dadas durante a live “A nova administração da CNseg”, transmitida pela Apólice TV,
canal da Revista Apólice no
YouTube, nesta terça-feira.
A nova expansão projetada
será suficiente para o setor
segurador ampliar sua participação em proporção ao

PIB, atualmente perto de
6,5%.
Sobre o open insurance,
Dyogo Oliveira afirmou que
o projeto precisa de ajustes
em termos de prazos de implementação e em relação a
produtos que devem ter os
dados abertos, para atingir
seus objetivos, como o de
ampliar a concorrência das
empresas e o nível de proteção das mais variadas faixas
de públicos. “Dependemos
de pequenos ajustes, que
não são protelatórios, mas
necessários para alcançar os
objetivos pretendidos e evitar gastos desnecessários”,
assinalou Oliveira. Os investimentos na estruturação
do open insurance, considerando-se um universo de 65
empresas participantes, deverão totalizar cerca de R$ 650
milhões, pelas estimativas do
diretor-presidente da CNseg.
Um dos desafios históricos do mercado segurador,
o de ter sua real importância reconhecida pelo governo e a sociedade, já é uma

SEGUNDA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de trinta dias O MM Juiz de Direito,
Dr. Mario Cunha Olinto Filho - Juiz Titular do Cartório da 2ª Vara Cível da
Regional da Barra da Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº
2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
3385-8700 e-mail: btj02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio
de nº 0005217-52.2015.8.19.0209, movida por CONDOMÍNIO DO
CONJUNTO ARQUITETÔNICO DENOMINADO DOWNTOWN em face de
CSX REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA;
objetivando a cobrança de despesas condominiais. Assim, pelo presente
edital CITA o réu CSX REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇ&Otil de;ES
E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 03.717.890/0001-45; que se encontra
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumirse-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador
especial. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 18 de março
de 2021. Eu, Adriana Souza Pinho - Técnico de Atividade Judiciária Matr. 01/25173, digitei. E eu, Luciane Saintive Barbosa - Responsável pelo
Expediente - Matr. 17434, o subscrevo por ordem do MM Juiz de Direito.

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
1. Data, Hora e Local: No dia 29 de abril de 2022, às 15:00h, reuniram-se
os membros do Conselho de Administração da Bemobi Mobile Tech S.A.
(“Companhia”), por vídeo conferência, sendo a reunião considerada na sede
da Companhia, localizada na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 4º Andar,
Botafogo, CEP 22270-000, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, via vídeo conferência, a saber: Fiamma Zarife, Carlos
Augusto Leone Piani, Francisco Tosta Valim Filho, Lars Rabæk Boilesen e
Pedro Santos Ripper. Participaram ainda, como convidado, o Sr. Atademes
Branco Pereira, Diretor Jurídico da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Lars
Rabæk Boilesen. Secretário: Atademes Branco Pereira. 4. Ordem do Dia:
Eleição da diretoria estatutária para o mandato unificado de 2 (dois) anos,
com início nesta data e término na primeira reunião do conselho de administração após a assembleia geral ordinária de acionistas da Companhia a realizar-se em 2024. 5. Deliberações: Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem
do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram,
por unanimidade de votos, o quanto segue: 5.1. Eleger a diretoria estatutária
da Companhia, com mandato a partir da presente data e término na primeira
reunião do conselho de administração, passando a referida diretoria a ser
composta pelo Sr. Pedro Santos Ripper, brasileiro, solteiro, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº 08497980-6, expedida pelo IFP/RJ, e
inscrito no CPF sob o nº 012277917-71, ocupante do cargo de diretor presidente da Companhia, pelo Sr. André Pinheiro Veloso, casado, economista,
inscrito no CPF/MF sob o número 63510960149, portador do R.G. número
1495656, ocupante do cargo de diretor financeiro e de relações com investidores, pelo Sr. João Pero de Souza Stricker casado, administrador de
empresas, inscrito no CPF/MF sob o número 960.646.170-04, portador do
R.G. 1066724483SJS/IIRS, ocupante do cargo de diretor sem designação
específica, todos com endereço comercial na sede da Companhia. 5.2. Os
diretores eleitos tomam posse na presente data declarando nos respectivos
termos de posse, consoante o disposto no artigo 147 da Lei das S.A. e as
regras constantes da Instrução CVM nº 367/2002 e do Estatuto Social, para
os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos
de assumir o cargo para o qual foi eleito, nos termos do artigo 37, inciso II, da
Lei nº 8.934/1994, bem como não foram condenados por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não está condenado
a penas de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão
de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para cargo de administração de companhia aberta; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada
estabelecido pelo artigo 147, §3º, da Lei das S.A.; e (iv) não ocupa cargo em
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não têm,
nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. O diretores ora
eleitos assumem, ainda, o compromisso de sujeitar-se à cláusula compromissória prevista no Estatuto Social da Companhia. Os diretores ora eleitos
declaram, também, em documento próprio, estar integralmente cientes dos
termos e condições da “Política de Divulgação de Informações e Negociação
de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia”, nos termos da Instrução
CVM nº 358/2002. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de
sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por
todos os membros do Conselho de Administração. Assinaturas: Mesa: Lars
Boilesen (presidente); Atademes Branco Pereira (secretário) Conselheiros
Presentes: Francisco Tosta Valim Filho; Fiamma Zarife; Carlos Augusto Leone Piani; Pedro Santos Ripper; Lars Boilesen. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. Atademes Branco
Pereira - Secretário. Jucerja em 04/05/2022 sob o nº 4872753. Jorge Paulo
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

causa abraçada pelo novo
dirigente da CNseg. “Já
somos um setor relevante,
mas a percepção de nossa
grandeza ainda é muito pequena, quer seja no governo, quer no conjunto da sociedade. Respondemos por
uma participação de 6,5%
do PIB e detemos cerca de
25% da dívida pública em
mercado”, assinalou.
Para reforçar a ideia da
importância do setor que
passa despercebida, Dyogo destacou outros números que tornam as pessoas
e seus negócios mais resilientes. Na Saúde Suplementar, as despesas pagas
pelas operadoras superaram R$ 200 bilhões no ano
passado, quase o dobro do
orçamento do Ministério
da Saúde na fase pré-pandemia. Na carteira de automóvel, as indenizações
somaram R$ 22 bilhões, o
suficiente para a compra
de 380 mil veículos populares, ou seja, 20% da
produção nacional. Des-

de a eclosão da pandemia,
as seguradoras, de forma
voluntária, pagaram quase
R$ 7 bilhões por mortes
decorrentes da Covid.
O presidente da CNseg
informou que intensificará
a interlocução com governo, órgãos de supervisão do
mercado e o conjunto da
sociedade, aperfeiçoando a
comunicação institucional,
de forma a ratificar que o
setor segurador é estratégico para o desenvolvimento
do país e vital para reduzir
as vulnerabilidades de pessoas e empresas diante dos
riscos, devendo, em razão
disso, ser uma atividade fomentada para retroalimentar o próprio crescimento
econômico, seja ao assumir
riscos de diversas naturezas,
seja na condição de investidor institucional. Segundo
Dyogo Oliveira, uma interlocução de nível superior
planeja estabelecer “uma
relação ganha-ganha para
todos” - sociedade, governo e o mercado segurador.

Associação Atlética Portuguesa
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Viemos por meio deste, convocar o Sr. proprietário do carro marca FORD,
cor preta, modelo FUSION, placa J I B 2315 de São João de Meriti - RJ,
que encontra-se estacionado no pátio da sede da Associação Atlética Portuguesa, sito Rua Haroldo Lobo, nº 400, bairro Portuguesa, Rio de Janeiro
- RJ. Desde o início da pandemia do COVID - 19 no ano de 2020 o veículo
encontra-se abandonado e em péssimo estado de conservação com débitos
em aberto. Solicitamos que retire o veículo no prazo de 30 dias a contar
da data deste Edital sob pena do veículo ser rebocado para o Pátio Legal.
Atenciosamente,
Marcelo Barros
Presidente Administrativo

QUADRAGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz Titular do Cartório da 46ª Vara Cível
da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o
prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Sl 337C, 339C,
341C CEP: 20020-970 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2222 e-mail:
cap46vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento
Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 008019627.2015.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARANDÁ
em face de ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS; ESPÓLIO
DE JACY BRAGA DOS SANTOS, objetivando intimação. Assim, pelo
presente edital INTIMA os réus ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DOS
SANTOS e ESPÓLIO DE JACY BRAGA DOS SANTOS, q ue se encontram
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias pagarem o
valor de R$ 17.605,76 (dezessete mil, seiscentos e cinco reais e setenta e
seis centavos), na forma do art. 523 e §§, do CPC. Dado e passado nesta
cidade de Rio de Janeiro, trinta de julho de dois mil e vinte e um. Eu, Rafaela
Pereira Batista Costa - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29298,
digitei. Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz Titular

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 003/2022. Data: 01 de junho de 2022, às 10
horas. Local: CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS
DOS GOYTACAZES, Av. Sete de Setembro 274/280, Centro - Campos dos
Goytacazes/RJ; Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial:
Geilson Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados
(automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais, sucatas
inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. O Instituto Municipal
de Trânsito Transporte (IMTT), torna público que realizará, na data acima,
leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados
e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo
legal, que se encontram no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser
obtida junto ao pátio, situado à Rodovia BR-101 Km 78, Fazenda Lagamar,
11º Distrito de Campos dos Goytacazes/RJ, em dias úteis, das 9h às 16h ou
ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A
CNPJ 03.568.496/0001-92 / NIRE 3330029829-1
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2022.
1. Local e Hora: Realizada no escritório administrativo da empresa na Rua
da Ajuda, nº 35, Salão 1401, Centro, Rio de Janeiro – RJ, às 10:00 horas,
do dia 26 abril de 2022. 2. Quórum: Presentes acionistas representando a
totalidade do capital social com direito a voto, conforme lista de presença
lavrada no livro próprio. 3. Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Linhares Colares; Secretário: Sr. Renardo Linhares Colares. 4. Convocações: Em face
da presença da totalidade dos acionistas, fica dispensada a publicação de
edital de convocação e do aviso a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76,
nos termos do art. 124, parágrafo quarto, da Lei 6404/76. 5. Publicações: O
Relatório da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações
financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021, foram publicados no Diário Oficial do Estado RJ, parte V, página 2 . e no Monitor Mercantil,
página 10, e ambos na data de 25/04/2022, e disponibilizado na página
certificada pelo ICP Brasil – MONITOR MERCANTIL SA: através do pelo
link https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br, conforme autorização
do art. 133, parágrafo quarto, da Lei 6404/76. 6. Deliberações tomadas: Em
Assembleia Geral Ordinária: À unanimidade, decidem os acionistas: (i)
aprovar as contas e o relatório da Administração, o balanço patrimonial e
demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em
31/12/2021; (ii) considerando que a Companhia obteve, no exercício social
encerrado em 31/12/2021, lucro líquido de R$ 2.820.405.00, (Dois milhões,
oitocentos e vinte mil, e quatrocentos e cinco Reais ), foi aprovada a seguinte destinação: a) R$ 141.019,00 (Cento e quarenta e um mil e dezenove
Reais) para a conta Reserva de Lucros – Reserva Legal; b) R$ 2.679.386,00
(Dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil e trezentos e oitenta e seis)
para pagamento de Dividendos aos acionistas, na proporção de suas participações no capital social; (iii) fixar a remuneração global anual dos Administradores em até R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), ficando a
cargo da Diretoria a distribuição de tal valor entre seus membros, observado
os critérios fixados no caput do Artigo 152, da Lei das S/A (Lei nº 6.404/76).
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a Assembleia
pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma sumária, que, lida
e aprovada, foi assinada por todos os acionistas. 8. Acionistas Presentes:
RR2 PARTICIPAÇÕES LTDA. A presente é cópia fiel da ata da Assembleia
Geral Ordinária de 26 de abril de 2022, transcrita no livro próprio. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2022. Ricardo Linhares Colares - Presidente; Renardo Linhares Colares - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4866548
em 29/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

ranking das empresas do setor
de seguros, até
fevereiro de 2022, elaborado pela CNseg, está disponível para consultas no
portal da entidade. O levantamento reúne dados da
média móvel de 12 meses
até fevereiro e toma como
base a receita nas operações em cada segmento do
setor segurador (Danos e
Responsabilidades, Vida e
Previdência, Capitalização
e Saúde Suplementar). A
exceção ao período são as
operações de Saúde Suplementar, que considera os
12 meses encerrados em
dezembro de 2021, em virtude do calendário de divulgação dos dados pela ANS.
O ranking utiliza dois
critérios para o posicionamento das companhias:
i) por grupo econômico
ou empresa, este último
no caso das singulares; e
ii) por empresas dentro
dos quatro segmentos e
das suas principais linhas
de produtos, seguindo os
agrupamentos adotados.
Para fins de cálculo, considera o prêmio direto para
seguradoras, contribuições
para entidades de previdência; faturamento para
companhias de capitalização; e contraprestações
pecuniárias para a saúde.
Em Danos e Responsabilidades, a evolução em 12
meses móveis registrou alta
de 16,5% até fevereiro, atingindo R$ 93,0 bilhões no
período.
Os cinco maiores resultados dos grupos econômi-

cos em arrecadação e, em
consequência, em participação de mercado em 12
meses até fevereiro ficaram
a cargo da Porto Seguro
(R$ 14,0 bilhões e 15,0%);
Mapfre (R$ 7,8 bi e 8,4%);
Tokio Marine (R$ 7,4 bi e
7,9%); BB Seguros (R$ 6,8
bi e 7,3%) e Allianz (R$ 6,8
bi e 7,3%).
O segmento de Coberturas de Pessoas experimentou crescimento de 12,7%
nos 12 meses até fevereiro,
quando comparado ao mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 194,8
bilhões. Considerando-se
de novo o critério de grupo econômico e tamanho
de market share – respectivamente -, os cinco primeiros do ranking nesse
segmento foram BB Seguros (R$ 52,6 bi e 27,0); Bradesco (R$ 39,0 bi e 20,0%);
Caixa Seguros (R$ 37,5 bi e
19,2%); Zurich (R$ 17,4 bi
e 8,9%); e Itaú (R$ 13,7 bi
e 7,1%).
Em Capitalização, o faturamento de 12 meses acumulou R$ 24,8 bilhões, alta
de 7,6%. Os cinco grupos
econômicos que mais contribuíram para o resultado
foram Bradesco (R$ 5,7 bi
e 22,8); BB Seguros (R$ 4,5
bi e 18,0%); Santander (R$
3,8 bi e 15,5%); Itaú (R$ 2,7
bi e 11,0%); e Icatu (R$ 2,2
bi e 9,0%).
O ranking do setor de
seguros da Confederação
Nacional das Seguradoras
(CNseg) está disponível em
‘Análises e Estatísticas’, no
menu de navegação do seu
portal.

QUEIROZ PETRO S.A.
CNPJ/MF nº 30.915.318/0001-63
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária para votar as
Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social do ano de 2021 e
deliberar sobre a Destinação do Resultado apurado no Exercício do ano de
2021. A Queiroz Petro S.A., CNPJ/MF nº 30.915.318/0001-63, sediada na Av.
Presidente Antônio Carlos, nº 51 - 7º andar-parte, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, através de sua Diretoria, devidamente representada
por seu Diretor-Presidente, Sr. Maurício Fialho Cantarelli, CONVOCA através do
presente edital, todos os acionistas da Queiroz Petro S.A. para Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, que será realizada na sede da Queiroz Petro S.A., às
10 horas, do dia 30 de maio de 2022, observando o disposto no artigo 124, § 1º,
I, bem como o artigo 289, ambos da Lei 6.404/76, com a seguinte ordem do dia:
1. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
do ano de 2021; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021; e 3. Eleger a nova Diretoria. Rio de
Janeiro, 06 de maio de 2022. Maurício Fialho Cantarelli - Diretor-Presidente.

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 LÚBIA
VIEIRA CUNHA ALMEIDA e à s/m. JORGE ANTUNES ALMEIDA,
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação
Sumária (Processo nº 0040982-79.2018.8.19.0209) proposta
por CONDOMÍNIO CABEDELO contra LÚBIA VIEIRA CUNHA
ALMEIDA, 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 23.05.2022
e 30.05.2022, às 12:00 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 103 – Bloco 03, do edifício situado na Rua José
Fontes Romero, nº 242, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.Avaliação: R$ 2.263.669,50 (dois milhões, duzentos e sessenta e
três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta 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.

ERRATA DE EDITAL
Que no Edital expedido e publicado no Jornal Monitor Mercantil
no dia 05/05/2022, folha 4, fica assim retificado:
ONDE SE LÊ: (...)COPE CONSTRUÇÕES PROJETOS E
ENGENHARIA LTDA, instituição financeira de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 42.275.065/0001-90 (...). LER-SE-Á:
(...)COPE CONSTRUÇÕES PROJETOS E ENGENHARIA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 42.275.065/0001-90(...). ONDE SE
LÊ: (...) Unidade nº 3 do Condomínio Village Giverny (...). LERSE-Á: (...) Unidade nº 23 do Condomínio Village Giverny
(...). ONDE SE LÊ: (...)O valor de avaliação atribuído ao imóvel
objeto do leilão é de R$ 1.762.898,81 (Um milhão, setecentos e
sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e
um centavos), conforme Escritura de Compra e venda de imóvel
à prestação,(...). LER-SE-Á: (...)O valor de avaliação atribuído
ao imóvel objeto do leilão é de R$ 1.762.898,81 (Um milhão,
setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e
oito reais e oitenta e um centavos), conforme parágrafo
único do Art. 24 da Lei 9514/97 (...). Ratificando todos os
demais termos contidos no Edital já publicado. Rio, 11/05/2022.
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Bolsa brasileira irá migrar
seus sistemas para a nuvem

CVM analisa contratos
futuros de boi gordo

Processo todo deve levar dez anos

A

B3, bolsa do Brasil,
assinou contratos
de parcerias com as
empresas norte-americanas
Microsoft e Oracle para
migração de seus sistemas
para a nuvem num prazo
de dez anos. “A parceria
tem como objetivo acelerar a transformação digital
da bolsa, alavancar a modernização de plataformas,
desenvolver produtos e serviços e sobretudo desenvolver novas tecnologias que
hoje não estão disponíveis
para operações de mercado
financeiro”, explicou a B3.
“Essa é uma parceria
transformacional. Nosso objetivo não é só tecnologia; é
inovação, agilidade e flexibilidade para atender nossos
clientes. Queremos construir
um ambiente tecnológico
com soluções novas, produtos novos e gerar benefícios
que alcancem todo o mercado”, explica o vice-presidente
de Tecnologia e Segurança da
Informação da B3, Rodrigo
Nardoni.
O trabalho será feito em
duas fases, definidas a partir
do estudo que a B3 fez das
características de seus sistemas e das necessidades dos
nossos clientes. Na primeira
fase, com horizonte de até

cinco anos, serão migrados
para a nuvem sistemas que
atualmente têm maior adaptabilidade a esse ambiente
como o gravame de veículos, a Clearing de câmbio,
Banco B3, seguros, balcão,
entre outros.
Segunda fase
Na segunda fase, após os
primeiros cinco anos, a parceria da B3 com a Microsoft
e a Oracle terá como foco o
desenvolvimento de novas
tecnologias para migração
de sistemas onde hoje não
há soluções já construídas e
prontas no mercado. Além
disso, a parceria mudará a
forma de a B3 desenvolver
novos sistemas, passando a
priorizar cloud first.
A Microsoft e a Oracle foram escolhidas para essa parceria pelo fato de que as duas
empresas vêm investindo e
avançando significativamente em inovação, desempenho,
confiabilidade, resiliência e
segurança de nuvem. Além
disso, ambas têm o compromisso global para desenvolvimento de produtos e serviços
para os mercados financeiros
e de capitais.
Outro fator importante
é que Microsoft e Oracle já

REQUERIMENTO DE LICENÇA (LMI)
CBR 002 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ n°
09.080.064/0001-14 torna público que requereu à Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação
- SMDEIS, através do processo EIS-PRO-2022/04141, a Licença
Ambiental Municipal de Instalação (LMI) para Demolição das edificações situadas na Rua Citeria, 198 e 210 – Irajá, Rio de Janeiro-RJ.

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Grupo Bradesco Seguros
CNPJ nº 92.682.038/0001-00- NIRE 33.300.275.541
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7.12.2021
Data, Hora e Local: Em 7.12.2021, às 17h, na sede social, Avenida Rio de
Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675. Mesa:
Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum
de Instalação: Totalidade do Capital Social. Edital de Convocação:
Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do
Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: • aprovadas, sem qualquer
alteração ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas na Reunião
daquele Órgão de 2.12.2021, dispensadas sua transcrições, por trataremse de documentos Lavrados em Livro próprio, para: 1) aumentar o capital
social no valor de R$95.062.804,98 (noventa e cinco milhões, sessenta e
dois mil, oitocentos e quatro reais e noventa e oito centavos), elevando-o de
R$981.010.631,00 (novecentos e oitenta e um milhões, dez mil, seiscentos
e trinta e um reais) para R$1.076.073.435,98 (um bilhão, setenta e seis
milhões, setenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa
e oito centavos) com a emissão de 13.224 (treze mil, duzentas e vinte e
quatro) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Em
seguida, disse o senhor Presidente que: • serão emitidas 13.224 (treze mil,
duzentas e vinte e quatro) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem
valor nominal, ao preço de R$7.188,53 cada uma, com integralização à
vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; • o preço
de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado
por ação da Sociedade em 30.11.2021; • a redação do “caput” do artigo
62 do estatuto social será alterada após completado todo o processo do
aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: I. os representantes legais
da Bradesco Seguros S.A. declararam que abriram mão do seu direito de
preferência para subscrição em favor da Bradesco SegPrev Investimentos
Ltda., CNPJ nº 07.394.162/0001-09, que, por seus representantes legais,
presentes à Assembleia, assinou o respectivo Boletim de Subscrição,
subscrevendo as 13.224 (treze mil, duzentas e vinte e quatro) ações
ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando
mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representado
por 10.890 (dez mil, oitocentas e noventa) ações ordinárias, nominativasescriturais, sem valor nominal, de emissão da EABS Serviços de Assistência
e Participações S.A., CNPJ nº 09.060.236/0001-98, pelo valor contábil de
R$95.062.804,98 (noventa e cinco milhões, sessenta e dois mil, oitocentos
e quatro reais e noventa e oito centavos); II. ratificada a indicação da
GSRA Consultoria Empresarial, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
RJ, na Avenida Rio Branco, 116, 15º andar, parte, CEP 20040-001, CNPJ
nº 02.880.642/0001-58, CRC/RJ nº 003160/O-7, como responsável pela
avaliação do investimento utilizado pela Bradesco SegPrev Investimentos
Ltda. para integralização do aumento do Capital Social; III. considerando
a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social
foi elevado de R$981.010.631,00 (novecentos e oitenta e um milhões, dez
mil, seiscentos e trinta e um reais) para R$1.076.073.435,98 (um bilhão,
setenta e seis milhões, setenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco
reais e noventa e oito centavos), com a consequente alteração do “caput”
do artigo 6º do estatuto social, a qual passará a ser a seguinte, após a
homologação do processo pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP: “Artigo 6º) O capital social é de R$1.076.073.435,98 (um bilhão,
setenta e seis milhões, setenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais
e noventa e oito centavos), dividido 234.226 (duzentas e trinta e quatro
mil, duzentas e vinte e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem
valor nominal.”; IV. fica a Instituição Financeira depositária das ações da
EABS Serviços de Assistência e Participações S.A., ora objeto da operação,
autorizada a efetuar a transferência das mencionadas ações, da Bradesco
SegPrev Investimentos Ltda. para esta Sociedade; 2) alterar o endereço da
sede da Sociedade, de Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 20931-675 para Avenida Rio de Janeiro, 555, salas 501,
601, 701, 1.701, Caju, Rio de Janeiro, CEP 20931-675, com a consequente
alteração da redação do artigo 3º do Estatuto Social, a qual passará a ser
a seguinte, após a homologação do processo pela Superintendência de
Seguros Privados- SUSEP: “Artigo 3º) A Sociedade tem sede e foro na
Avenida Rio de Janeiro, 555, salas 501, 601, 701, 1.701, Caju, no município
e comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.” Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para
as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido
por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a
presente Ata que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para
que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior;
Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada
por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael
Ferraz. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é
cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no
mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Presidente: Antonio Campanha
Junior. Secretário: - Ismael Ferraz. Jucerja - Certifico o arquivamento em
19/04/2022 sob o nº 00004853782.

possuem entre si uma parceria técnica de interoperabilidade de nuvem, e esse
trabalho integrado possibilitará à B3 implementar
uma estratégia multicloud,
trazendo a solução com a
melhor segurança e robustez disponível no mercado.
Dentro da estratégia de
novos produtos, o objetivo
é ganhar agilidade e flexibilidade, acelerando estratégia
de go to market da B3 e aumentando a oferta de novos
produtos ao mercado a partir
da simplificação e ganhos de
conectividade geradas pela
conexão em nuvem.
Com o uso do Microsoft
Azure de forma interconectada com a Oracle Cloud
Infrastructure (OCI), infraestrutura de nuvem de próxima
geração da Oracle, a B3 terá
uma das mais abrangentes
soluções em certificações de
segurança do mercado e ampla capacidade para modernização das aplicações, com
velocidade e flexibilidade,
otimizando e simplificando a
gestão de TI.
Plataforma de nuvem
“A B3 e a Microsoft têm
um relacionamento de longa data, e estamos entusiasmados por ser escolhidos
como o provedor em nu-

vem para avançar na jornada de transformação digital
da bolsa, juntamente com a
Oracle”, afirmou Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil. “A Microsoft
Azure está capacitando as
instituições financeiras com
sua plataforma de nuvem
segura, compatível e escalável, com profundos investimentos para suportar as
necessidades da indústria de
mercados de capitais complexos e regulamentados, o
que permitirá à B3 avançar
em suas principais tecnologias e prioridades de negócios com seu ecossistema”,
complementou a executiva.
“Junto com a B3, estamos honrados e orgulhosos
em contribuir com o avanço
e geração de novas possibilidades de crescimento, modernização e transformação
de um dos mais importantes mercados financeiros
do mundo. Tecnologia, segurança, conhecimento e
muita inovação serão a base
desse projeto no qual, ao
lado da Microsoft, ajudaremos na aceleração digital
do ecossistema B3 hoje e
no futuro”, destaca Rodrigo Galvão, vice-presidente
sênior de Tecnologia da
Oracle América Latina.

A RURAL E COLONIZAÇÃO S/A
CNPJ: 33.237.827/0001-72
CONCESSÃO DE LICENÇA
A RURAL E COLONIZAÇÃO S/A torna público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO LO nº
IN052695, com validade até 14 de março de 2028, para operação do Aeródromo Umberto Modiano: aeródromo privado para pouso, decolagem e
movimentação de aeronaves, na ESTRADA JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS, S/Nº - ENSEADA DE MANGUINHOS, AERÓDROMO UMBERTO
MODIANO - RASA, município de ARMAÇÃO DOS BÚZIOS (Processo nº
E-07/002.1830/2017).

ÁLYA CONSTRUTORA S.A.

CNPJ nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 33300015418
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 14 DE ABRIL DE 2022
LOCAL, DIA E HORA: Sede da Álya Construtora S.A. (“Companhia”), na
Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
no dia 14 de abril de 2022, às 10:00 horas. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única,
que representa a totalidade do capital social e na forma do §4º do artigo 124,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. MESA: Presidente: André de
Oliveira Câncio; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. PUBLICAÇÕES DO
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E RELATÓRIO DA AUDITORIA: Monitor Mercantil do dia 06 de abril de
2022. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e deliberar
sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de
2021; Em Assembleia Geral Extraordinária: (ii) ratificação e consolidação
da composição da Diretoria Nacional da Companhia; (iii) ratificação e
consolidação da composição da Diretoria Internacional da Companhia;
e (iv) aprovação da lavratura da ata das Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária de forma sumária. DELIBERAÇÕES: A acionista única
adotou as seguintes resoluções: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Nos
termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a
inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados
nos incisos I, II e III do mesmo artigo; (ii) Sem restrições ou ressalvas,
aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, com o
respectivo parecer dos auditores independentes, não havendo resultados
a serem distribuídos em virtude do prejuízo apurado no exercício; Em
Assembleia Geral Extraordinária: (ii) Ratificar e consolidar a composição
da Diretoria Nacional da Companhia, que se mantém inalterada, conforme
eleição ocorrida em 12 de março de 2021, com início de vigência do
mandato em 12 de março de 2021, e cujo mandato vigorará até 12 de
março de 2024, conforme segue: Para o Cargo de Diretor-Presidente
Nacional: AGOSTINHO SERAFIM JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da carteira de identidade nº 0600739567, expedida pelo
CREA/SP, inscrito no CPF sob o nº 977.619.748-53, com endereço
profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, CEP 20030-041; Para o Cargo de Diretor Executivo Jurídico Nacional:
CRISTIANO BORGES CASTILHOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito
na OAB/RJ sob o n° 162.832 e inscrito no CPF sob o n° 911.516.600-78,
com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, 20030-041; Para o Cargo de Diretor Adjunto Comercial
Nacional: MÁRIO BIANCHINI JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da carteira de identidade nº 5063593379, expedida pelo CREA/
SP, inscrito no CPF sob o nº 114.937.658-92, com endereço profissional na
Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 9º andar, conjunto 94, Itaim Bibi,
São Paulo, SP; e Para o Cargo de Diretor Adjunto Operacional Nacional:
BERGSON ARAÚJO CAJUEIRO, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da carteira de identidade nº 142977, expedida pelo CREA/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 533.371.585-87, com endereço profissional
na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 20030-041; (iii) Ratificar e consolidar a composição da Diretoria
Internacional da Companhia, que se mantém inalterada, conforme eleição
ocorrida em 10 de março de 2022, com início de vigência do mandato
em 10 de março de 2022, e cujo mandato vigorará até 10 de março de
2025, conforme segue: Para o cargo de Diretor-Presidente Internacional:
LUCIANO SOARES BEZERRA RIOS LEITE, brasileiro, viúvo, engenheiro
civil, portador da carteira de identidade nº 4.643.439, expedida pela SSP/
PE, inscrito no CPF sob o nº 932.058.724-87, com endereço profissional
na Calle Dean Valdivia, nº 227, piso 8, oficina 801, San Isidoro, Lima, Peru;
Para o cargo de Diretor Executivo Internacional: GEDIEL DELEO SILVA,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de
identidade nº 11.695.309, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº
066.473.666-10, com endereço profissional na Rua Santa Luzia nº 651, 21º
andar, Centro - CEP 20030041, Rio de Janeiro-RJ; (iv) Aprovar a lavratura
sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia,
depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à
assembleia geral realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
ASSINATURAS: Mesa: Presidente: André de Oliveira Câncio; Secretário:
Amilcar Bastos Falcão. Acionista única: Queiroz Galvão S.A., por André
de Oliveira Câncio; e Amilcar Bastos Falcão; e Grant Thornton Auditores
Independentes, por Marcio Romulo Pereira. Confere com o original lavrado
no livro próprio. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004882093 em
10/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

O

Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários
(CVM) analisou, em reunião
nesta terça-feira (10), proposta de Termo de Compromisso do Processo Administrativo (PA) CVM SEI
19957.005385/2020-82, envolvendo operações com contratos futuros de boi gordo do
diretor da área de Originação
da JBS S.A, Leandro Attie Testa. Ele apresentou proposta
para encerrar o caso, mas não
foi aceito.
Os contratos futuros de
boi gordo são acordos de
compra e venda de arrobas
desse animal, em uma data
futura, por um preço preestabelecido no momento da
negociação. A Procuradoria
Federal Especializada junto à
Autarquia (PFE-CVM) concluiu não existir impedimento jurídico para a celebração
do acordo, mas o Comitê

de Termo de Compromisso
(CTC) entendeu que não seria conveniente e oportuna a
aceitação da proposta, uma
vez que os valores propostos
ficaram distantes do que seria a contrapartida adequada
e suficiente para desestimular
práticas semelhantes, apesar
das tentativas de negociação.
O caso foi instaurado
pela Superintendência de
Relações com o Mercado
e Intermediários (SMI) para apurar suposta prática
de front running, por meio
da realização de operações
com contratos futuros de
boi gordo, entre 9/1/2020
e 18/8/2020, tendo conhecimento, como diretor
da área de Originação da
JBS S.A., das necessidades de hedge e da atuação
da Mesa de Operações da
Companhia. O colegiado
acompanhou o CTC e rejeitou o acordo com Testa.

ECIA-IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA, COMÉRCIO S/A
CNPJ/MF nº 33.503.251/0001-48- NIRE nº 33.3.0015817-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam os Srs. Acionistas convocados para a
sua AGO a realizar-se no dia 27/05/2022 as 10:00 hs na sede social da Cia.
localizada na Rua Gal Ivan Raposo, 431 pte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,RJ,
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o
Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social findo em 31/12/2021. b) Deliberar sobre a destinação do
resultado líquido do exercício c) Fixação da remuneração da Diretoria para
o exercício de 2022. Encontra-se a disposição dos Srs. Acionistas, na sede
da Cia., os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/1976. Otávio
Azevedo de Araujo. Diretor.

JSR SHOPPING S/A
CNPJ/MF nº 02.849.980/0001-27- NIRE nº 33.3.0028518-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam os Srs. Acionistas convocados para a
sua AGO a realizar-se no dia 27/05/2022 às 11:00 hs na sede social da Cia.
localizada na Rua Gal Ivan Raposo, 431 pte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,RJ,
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o
Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social findo em 31/12/2021. b) Deliberar sobre a destinação do
resultado líquido do exercício c) Fixação da remuneração da Diretoria para
o exercício de 2022. Encontra-se a disposição dos Srs. Acionistas, na sede
da Cia., os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/1976. Otávio
Azevedo de Araujo. Diretor.
RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/000163 (“Companhia”), convocados para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária que será realizada no dia 18 de maio de 2022, às 15:00
horas, na sede social da Companhia, situada na Rua da Assembleia
nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre as seguintes matérias
que serão objeto da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i)
Aprovação das contas dos Administradores, do Relatório de Administração,
das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Revisão e
Ratificação do Orçamento de Capital que tomou por base o exercício de
2020 até o exercício de 2024. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii)
Aprovação de proposta de aumento do capital social da Companhia no
valor de R$ 41.216.000,00 (quarenta e um milhões e duzentos e dezesseis
mil reais), mediante a emissão de 2.300.000 (dois milhões e trezentas
mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$ 17,92 (dezessete reais e noventa e dois centavos) cada
uma, fixado conforme o inciso II do §1º do art. 170, da Lei 6.404/76, a
serem subscritas e integralizadas pelos acionistas, respeitado o direito de
preferência previsto na forma da Lei 6.404/76; (iv) Aprovação da alteração
do art 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento de
capital indicado no item (iii) acima. Rio de Janeiro, 10 de março de 2022.
Jorge Manuel Pereira Dias - Presidente do Conselho de Administração.
INSTRUÇÕES GERAIS: Os documentos pertinentes às matérias a serem
apreciadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária encontram-se
à disposição dos Acionistas para consulta na sede Social da Companhia,
localizada na Rua da Assembleia, nº 10 - 33º e 34º andar - salas 3311 e
3411 (entrada pela sala 3411), nesta Capital. O Acionista que desejar ser
representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com
poderes especiais, na sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
47ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
RUA ERASMO BRAGA, 115 3 ANDAR - CORREDOR C SALA 322
Tel.: (21) 3133-2224 - E-mail: cap47vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/
ONLINE E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS
DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS
CONDOMINIAIS, MOVIDA POR CONDOMINIO DO EDIFICIO
PAJE TIPIRY em face de DELICE FERREIRA DOS SANTOS PROCESSO Nº 0085561-23.2019.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados,
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - DELICE
FERREIRA DOS SANTOS - que será realizado o público Leilão
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS
MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE: O
Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.
alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso
II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art.
11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05
(cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual
ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 26/05/2022
às 14:00h e, não havendo licitantes, se iniciará de imediato o
Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 60% da avaliação,
que será encerrado no dia 31/05/2022 às 14:00h. O Leilão
presencial será realizado e encerrado simultaneamente na(s)
data(s) e horário(s) supramencionado(s), no seguinte local:
Auditório do Sindicato dos Leiloeiros, na Av. Erasmo Braga, 227,
Sala 1008, Centro - Rio De Janeiro. DO BEM A SER LEILOADO:
(Conforme laudo de avaliação às fls. 171e) Apartamento 132,
situado na Rua Jorge Rudge , nº 37, Vila Isabel - RJ. Matriculado
no 10º RGI sob o nº 58257 e na Prefeitura sob o nº 00053561 - CL: 07476-5. JUSTIFICATIVA: (...) AVALIO o imóvel acima
descrito em R$ 730.000,00 (Setecentos e trinta mil reais) E para
que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido
o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (DELICE FERREIRA DOS SANTOS e S/M
JOSÉ BISPO CLEMENTINO DOS SANTOS) intimado(s) da
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO
RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE.
Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 04 de abril
de 2022. Eu, digitei ___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo
___. (ass.) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz de Direito.

