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Dependência de matérias-primas
da China e da Rússia.
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Acordo entre 3 interessados parece
cada vez mais distante. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Fatia da China
na economia
mundial sobe
para 18%

PPI não é lei, é
decisão do Executivo

Desde 2015,
INSS perdeu
metade dos
servidores

A China respondeu por mais de
18% da economia global em 2021.
E 2012, essa participação era de
11,4%. O número foi divulgado
nesta quinta-feira por Han Wenxiu, oficial de alto escalão do Comitê Central de Assuntos Financeiros e Econômicos. “A China
consolidou e melhorou seu status
como a segunda maior economia
do mundo na última década”, destacou Han.
O Produto Interno Bruto (PIB)
do país superou US$ 16,94 trilhões
(114 trilhões de iuans) no ano passado, e o PIB per capita chegou
a US$ 12.500, próximo ao limite
para economias de alta renda. A
contribuição do crescimento econômico da China para a economia
mundial ficou em torno de 30%
nos últimos anos, tornando-se o
maior motor de expansão da economia global, acrescentou Han.

Privatização aumentaria o preço dos combustíveis

A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da
Câmara dos Deputados realizou
audiência pública nesta quinta-feira para debater a Medida Provisória (MP) 1113/22, que pretende reduzir as filas no INSS com
a alteração de processos administrativos.
O governo informou que 762
mil segurados aguardam perícia
médica para obter benefícios. A
fila geral, porém, segundo os trabalhadores, chega a 1,7 milhão de
processos atrasados.
Representante da Federação
Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho,
Previdência e Assistência Social
(Fenasps), Thaize Antunes informou que, desde 2015, 50% dos
servidores do INSS saíram do órgão por aposentadoria ou outros
motivos. O resultado disso é que
hoje estariam disponíveis 17 mil
servidores para atender a 113 milhões de segurados.
Thaize defendeu a aprovação
de emendas à medida provisória
que buscam transformar o serviço no INSS em uma carreira
típica de Estado para evitar a
terceirização. Foram apresentadas 43 sugestões de mudanças à
MP 1113/22.
Na opinião da defensora pública Fernanda Hahn, a MP fragiliza
o auxílio-acidente ao exigir revisão
periódica do benefício nas condições de atendimento atuais. Ela
também mostrou preocupação
com a possibilidade de auxílios
por incapacidade serem rejeitados
sem perícia médica.

E

m 2016, a Petrobras adotou a política de Preços
de Paridade de Importação (PPI), que vincula o preço
do petróleo ao mercado internacional tendo como referência o
preço do barril tipo brent, que
é calculado em dólar. Os preços
dos combustíveis alcançaram os
valores atuais também por causa
disso, mas o tema é tratado pelo
governo como algo impossível
de se resolver.
“Bolsonaro muda o presidente da Petrobras, muda o ministro
de Minas e Energia, muda o presidente do Conselho de Adminis-

tração, mas não muda a PPI, que é
o principal motivo dos constantes
aumentos dos combustíveis”, afirma Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP).
O dirigente acredita que “essa
‘dança das cadeiras’ que o presidente vem fazendo é para se eximir da responsabilidade que tem
pela alta do preço dos combustíveis”. A União é a acionista controladora da Petrobras e, lembra
ele, se o presidente da República
quisesse, poderia mudar a política
de preços. O PPI não é lei, é decisão do Executivo.

“Agora este novo ministro de
Minas e Energia, Adolfo Sachsida, diz que vai estudar a privatização da Petrobras e do pré-sal, como se privatização fosse
solução para baixar o preço dos
combustíveis, mas sabemos que
não é”, comenta o coordenador
da FUP. Ele cita como exemplo
a Refinaria Landulpho Alves
(Rlam): “Após ser vendida para o grupo árabe Mubadala, os
preços estão maiores que os da
própria Petrobras”. “A gasolina,
o diesel e o gás de cozinha da
Acelen são os mais caros entre
todas as refinarias do Brasil”.

Previsão de
consumo da
Opep cai em
300 mil barris
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)
revisou na quinta-feira para baixo
suas previsões para o crescimento econômico global e a demanda
por petróleo deste ano, citando
restrições induzidas pela Covid e
tensões geopolíticas.
A aliança petrolífera disse em
seu relatório mensal do mercado
de petróleo que a economia mundial deve crescer 3,5% em 2022,
em comparação com sua previsão
de 3,9% há um mês.
O grupo de produtores de petróleo também prevê que a demanda global por petróleo este
ano aumentará em 3,4 milhões de
barris por dia ano sobre o ano anterior, uma queda de 300 mil barris por dia em relação à avaliação
do mês passado.
Espera-se que a demanda por
petróleo em 2022 seja “impactada
pelos desenvolvimentos geopolíticos em andamento na Europa
Oriental, bem como pelas restrições da pandemia de Covid”, disse a Opep em seu relatório.
A Opep disse que os desafios
incluem também problemas agravados na cadeia de suprimentos e
altos níveis de dívida soberana em
muitas regiões e aperto monetário.

Criptomoedas aprofundam perdas

A

queda das Bolsas americanas, mais especificamente da Nasdaq, e
a crise das stablecoins levou as
criptomoedas a aprofundarem as
perdas nesta quinta-feira. No dia,
o bitcoin chegou a ser cotado a
US$ 25.845,20. A mais famosa
criptomoeda do mundo chegou
a atingir o menor patamar desde
dezembro de 2020, mas no início
da tarde passou a dar sinais de
recuperação. Às 19h, horário de
Brasília, a cotação se encontrava
em US$ 28.359,50praticamente
estável frente o dia anterior.
Nos últimos cinco dias, a Nasdaq, principal Bolsa de companhias de tecnologia, acumula
queda acima de 4%. O comportamento do mercado está relacionado à perspectiva de maior aperto

monetário nos EUA após recordes de inflação. A perspectiva de
novo aumento da taxa de juros
nos EUA leva os investidores a
buscarem a renda fixa, em detrimento do mercado de ações.
Pedro De Luca, head de Criptomoedas da Levante Ideias de
Investimentos, acrescenta que o
mercado cripto é visto pelos investidores como um mercado
de tecnologia e, por esse motivo,
a correlação muito forte com a
Nasdaq. No entanto, ele não vê
motivo para alarde. “É evidente
que, por ser um mercado de risco,
com o aumento da taxa de juros
dos EUA, a Nasdaq vem caindo
e o mercado vem seguindo esse
movimento”, diz.
Outro fator que tem movimentado o mercado de criptos é a crise

das stablecoins (criptomoedas que
estão atreladas a algum ativo). Na
última segunda-feira, a TerraUSD,
que deveria manter a paridade
com o dólar, chegou a perder quase 40% em relação ao dólar. “Por
diversos motivos, e aí entra uma
questão tecnológica muito complexa, a moeda perdeu a paridade
com o dólar, e o preço despencou,
o que acabou derrubando todo o
mercado como um todo. A Terra
cai diariamente mais de 90%”, diz
o head da Levante.
Ele lembra que, no auge, a moeda chegou a valer 120% da cotação do dólar e agora se aproxima
de 1 centavo. “Uma coisa leva a
outra e acontece essa sangria que
a gente vem assistindo no mercado cripto nessa última semana”,
complementa.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1482
R$ 5,3480
R$ 5,3463
R$ 0,7565
R$ 302,00

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

1,41% (abril)
2,94% (março)
1,11%
0,71%
12,75%
0,63% a.m.
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Os riscos da transição energética para a Europa
Por Edoardo
Pacelli

D

e acordo com um
estudo encomendado pela Eurometaux, um grupo que reúne industriais do setor de
metais (incluindo gigantes
mundiais de mineração como Glencore e Rio Tinto)
e reciclagem, a União Europeia corre o risco de uma
escassez maciça de matérias-primas críticas para tecnologias renováveis e, portanto, dependências futuras
de fornecedores instáveis.
A análise, publicada recentemente e conduzida por
um grupo de investigadores
da Universidade Católica
de Leuven, na Bélgica, é a
primeira do gênero a quantificar as necessidades materiais da UE, para alcançar

a neutralidade climática e
o desejo de maior autonomia estratégica, nos setores
industriais cruciais para o
Green Deal.
A partir de estimativas
da Agência Internacional
de Energia, que em maio
de 2021, publicou um denso relatório sobre a intensidade material da transição energética global, o
estudo da associação, com
sede em Bruxelas, quantificou a demanda por metais
e matérias-primas críticas
num cenário em que a UE
passaria a ter uma participação maior na produção
de tecnologias, como baterias de lítio, painéis fotovoltaicos e ímãs permanentes, essenciais para os
motores elétricos dos veículos BEV, e os geradores
de turbinas eólicas.
Se o objetivo final é, jus-

tamente, reduzir a dependência energética da Rússia,
virando-se rapidamente na
direção das energias renováveis, ao longo do caminho existe o risco de uma
colisão frontal com a falta
de matérias-primas.
“A transição energética
global é intensiva em metais”, informa a introdução
do relatório. “Os planos
da Europa para aumentar
a produção de tecnologias
de energia limpa aumentarão sua demanda por uma
ampla gama de metais, principalmente, lítio, cobalto e
terras raras.”
O aumento exponencial da demanda dos dois
primeiros itens, até 2050
(respectivamente 3.500% e
330% em relação a 2020), é,
ao mesmo tempo, acompanhado por números vertiginosos de matérias-primas

mais conhecidas: alumínio
(mais 5 milhões de toneladas, cobre 5 milhões de
toneladas, níquel 400 mil
toneladas e zinco 300 mil
toneladas).
Para as terras raras, a
eventual maior produção
europeia de ímãs levará a
um aumento entre 7 e 26
vezes o consumo atual
para atingir as metas de
descarbonização, até 2050.
São todos materiais considerados essenciais para a
fabricação das 11 tecnologias consideradas, incluindo a do vento, a solar, a do
hidrogênio e a das redes
de distribuição. Segundo
estimativas, na ausência de
intervenções adequadas,
ao longo de toda a cadeia
de abastecimento (desde
maiores capacidades de
mineração, até investimentos em atividades de refi-

no), a Europa corre o risco
de escassez de materiais, já
nos próximos 15 anos.
Trata-se de um cenário
baseado no mercado que
não leva em conta eventos
súbitos e difíceis de prever, como conflitos militares nos locais de origem da
matéria-prima ou embargos
comerciais, como aconteceu
há uma década, entre China
e Japão, com a primeira crise de terras raras. Os riscos
mais óbvios identificados,
do lado da oferta, foram os
de lítio, de terras raras, cobalto, níquel e cobre, com a
Europa dependendo principalmente da China, para os
materiais refinados dos três
primeiros elementos e da
Rússia para o último, além
do alumínio.
É necessário um salto
qualitativo urgente no planejamento europeu. “Sem

uma abordagem mais estratégica para desenvolver
capacidades de materiais
primários e secundários na
Europa, não haverá transição verde e digital, nem
liderança tecnológica e
resiliência”, esbravejou o
Comissário do Mercado
Interno Thierry Breton,
na Euractiv – uma rede de
mídia pan-europeia especializada em políticas da UE,
fundada em 1999. Nesse
sentido, começa a circular
pelos corredores de Bruxelas a ideia de uma Lei de
Matérias Primas Críticas
que pode fortalecer o mercado interno e incentivar
novas soluções industriais
para matérias-primas.

da capela, o qual ficou pronto em 1953. Em 13 de maio
de 1946, a imagem de Nossa
Senhora de Fátima foi coroada canonicamente pelo
Cardeal Masella. Um ano
depois, a esse novo templo
foi-lhe concedido o título de
Basílica Menor, pelo Papa
Pio XII.
Com o passar dos anos,
vários outros edifícios e monumentos religiosos foram
sendo construídos em torno da capela e da basílica,
e ao complexo foi dado o
nome de Santuário de Fátima. Anualmente, romarias
acontecem nessa época do
ano, com fiéis contritos e
emocionados agradecendo
as graças concedidas pela
Virgem de Fátima. E justamente por receber milhões
de peregrinos, é-lhe dado o
nome de “O Altar do Mundo” e trata-se, na atualidade,
de um dos maiores santuários marianos do planeta.
Atualmente, o complexo
católico é formado por duas
igrejas: a tradicional Basílica
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e a moderna
Basílica da Santíssima Trindade, concluída em 2007.
Na área central, há uma
grande esplanada, onde à
noite ocorre a Procissão das
Velas e, durante todo o dia,
peregrinos fazem percursos
de joelho em demonstração
de fé. É também nesse pátio
central que multidões se reúnem em dias de celebração
no calendário cristão, como

no dia de hoje, como missas
sendo celebradas de hora
em hora.
O culto a Nossa Senhora
de Fátima é grande no Brasil,
e muitas são as igrejas construídas em sua honra e glória.
No dia 13 de maio de 2008,
foi inaugurada, em Fortaleza,
a maior imagem de Nossa
Senhora de Fátima do mundo. A estátua tem 15 metros
de altura e foi feita pelo artista plástico Franciner Macário
Diniz. Antes, em 28 de maio
de 2011, foi inaugurado o
Santuário de Nossa Senhora
de Fátima, no Rio de Janeiro,
composto por uma réplica
da famosa Capela das Aparições, situada em Portugal.
Local de grande frequência,
sobretudo às missas dominicais e nesse período em que
Nossa Senhora é ainda mais
festejada.
No momento em que
vivemos, em uma fase tão
sombria e preocupante em
todo o mundo, com milhões
de mortes por causa da pandemia e outros milhares em
virtude das guerras, e a travada, neste momento, na
Europa, entre a Rússia e a
Ucrânia, dilacerando famílias, é sempre bom preservarmos a fé e rezarmos com
o máximo fervor e com humildade, objetivando elevarmos nossos pensamentos a
Deus e a Nossa Senhora de
Fátima.

Edoardo Pacelli é jornalista, exdiretor de pesquisa do CNR (Itália),
editor da revista Italiamiga e vicepresidente do Ideus.

Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós
Por Paulo Alonso

O

culto à Nossa
Senhora do Rosário de Fátima
é antigo. E essa devoção de
fiéis atinge um quantitativo
expressivo em todo o mundo, sobretudo o de Língua
Portuguesa. E nada mais saudável do que festejar, hoje, o
dia 13 de maio, celebrado pela Igreja Católica em homenagem à Virgem que, nesse
mesmo dia, em 1917, fez sua
primeira aparição, no local
conhecido como “Cova do
Iria”, uma pequena aldeia em
Fátima, distante 130 km de
Lisboa, Portugal.
Em maio de 1917, o Papa Bento XV, em meio à
Primeira Guerra Mundial,
convocou todos os católicos
para se unirem em oração e
pedirem a Nossa Senhora
que intercedesse na guerra
e trouxesse paz para aquele
momento. E foi a partir daí
que começou a história de
Nossa Senhora de Fátima.
Oito dias após a convocação do Papa, em resposta
as orações, Nossa Senhora
de Fátima fez sua primeira
aparição para três pequenos
pastores: Lúcia, Francisco e
Jacinta.
Um ano antes, esse trio,
que ficaria conhecido como
“Pastorinhos de Fátima”,
teria recebido, em três ocasiões, a aparição de um anjo.
O “Anjo da Paz” teria anunciado a eles que Nossa Senhora de Fátima falaria com

eles. A primeira aparição foi
em 13 de maio de 1917.
Segundo testemunhos recolhidos à época, a Nossa
Senhora disse às três crianças que era necessário que
elas rezassem muito e que
aprendessem a ler e a perceber o mundo. Convidou-as a voltarem ao mesmo
lugar, na Cova da Iria, no dia
13 dos cinco meses seguintes, sempre à mesma hora.
As três crianças assistiram,
então, a mais aparições no
mesmo local a 13 de junho,
13 de julho, 13 de setembro
e 13 de outubro. Em agosto,
a aparição ocorreu no dia 19,
no sítio dos Valinhos, a cerca de 500 metros do lugar de
Ajustrel, porque as crianças
tinham sido presas e levadas
para Vila Nova de Ourém,
pelo administrador do concelho, em 13 de agosto.
A 13 de outubro, estando presentes na Cova do
Iria cerca de 70 mil pessoas,
Nossa Senhora teriam dito
aos pastorinhos: “Eu sou a
Senhora do Rosário” e teria
pedido que fizessem ali uma
capela em sua honra, conhecida hoje como a Capelinha
das Aparições do Santuário
de Fátima. Muitos dos presentes afirmaram ter observado o chamado milagre do
Sol, o qual fora prometido
às três crianças nas aparições de julho e de setembro.
Segundo os testemunhos
constantes em livros, o Sol,
assemelhando-se a um disco
de prata fosca, pôde fitar-

Monitor
Mercantil

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444
Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

-se sem dificuldade e girava
sobre si mesmo como uma
roda de fogo, parecendo, depois, vir precipitar-se sobre
a Terra. Tal fenômeno foi
observado por milhares de
pessoas, até mesmo por algumas distantes do lugar da
aparição.
Nos encontros, a figura
que apareceu ao trio teria se
identificado como “Senhora
do Rosário” e foi descrita
como uma mulher brilhante,
envolta em luz. Na aparição
de julho, Nossa Senhora teria, então, revelado ao trio
algo que ficou conhecido
como “Segredo de Fátima”.
E aqui a história ganha ares
ainda maiores de mistério, já
que o conteúdo da mensagem ficou oculto por anos.
Dividido em três partes,
o segredo de Fátima teve
os dois primeiros “capítulos” revelados em agosto de
1941, em um livro escrito
por Lúcia. O primeiro segredo teria sido a visão do
inferno; o segundo, a devoção ao Imaculado Coração
de Maria e a conversão da
Rússia, que havia acabado
de passar por um processo
sangrento de derrubada da
monarquia e caminhava rumo ao comunismo. O terceiro tem relação com a perseguição sofrida pela igreja. E
esse segredo foi escrito por
Lúcia, em 1944, mas a revelação pública só aconteceu,
em 13 de maio de 2000.
Antes da revelação pública, três papas tiveram acesso

ao texto: Papa João XXIII,
Papa Paulo VI e Papa João
Paulo II. O último sobreviveu a um atentado em 1981,
na Praça de São Pedro, no
Vaticano, justamente em um
dia 13 de maio e, gravemente
enfermo, prometeu à Nossa
Senhora de Fátima que se
conseguisse se recuperar, iria
ao Santuário agradecer-lhe a
superação das dificuldades
pelas quais passava. O Papa
se recuperou, visitou o Santuário para agradecer o milagre da vida e lá, no adro, foi
inaugurada uma estátua em
sua homenagem em tamanho natural, quando da sua
emocionante visita.
Jacinta e Francisco não
sobreviveram para ver, de
perto, a proporção que o
segredo tomou. Os irmãos
faleceram, respectivamente,
em 1920 e 1919, após contraírem a gripe espanhola.
Lúcia, conhecida como Irmã
Lúcia, por sua vez, se tornou
freira e morreu em 2005, aos
97 anos. Os irmãos foram
canonizados pela igreja católica em 2017; e o processo
de Lúcia está em análise, visando da mesma forma ser
canonizada.
Para corresponder ao pedido de Nossa Senhora de
que se fizesse uma capela
em sua honra no local das
aparições, no ano de 1919,
foi erigida uma capela. Em
1928, foi benzida a primeira
pedra para a construção de
um templo de maiores dimensões nas proximidades
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Temperaturas
altíssimas na França

U

m mês de maio com temperaturas acima de 25
graus. O calor repentino e a falta de chuvas está
obrigando dez departamentos franceses a proibir que
se lave carros, que se encha piscinas, entre outras ações
entre 9 horas e 17 horas.

Web Summit no Rio causa
desavença em Portugal
Apanhada de surpresa com a mudança do Web Summit
para o Brasil, após ter feito um investimento anual de € 11
milhões, Portugal deverá perder milhares de euros por causa da não vinda de brasileiros. O irlandês Paddy Cosgrave,
organizador do evento, desagradou aos portugueses...

Documentário sobre o SUS
Único sistema de saúde no mundo que atende a mais
de 190 milhões de pessoas gratuitamente, o SUS ganha
um documentário de Silvio Tendler, com sessão especial
dia 31 no Estação Botafogo.

Livro escrito por 85 mulheres
Neste domingo, dia 15, será lançado, durante a Ler, no Pier
Mauá, Cartas para Esperança, organizado por Julio Ludemir.
O livro, da Editora Malê, reúne 85 mulheres negras, 22 delas
moradoras de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Nespresso Leblon em baixa
No dia das mães, alguns clientes que compraram via
Rappi não conseguiram receber compras feitas na Nespresso Leblon, por problemas no sistema. Foi inclusive
difícil cancelar as compras e reaver o dinheiro pago.
Merece uma chamada...

Uma blogueira em movimento
A paraense Rosemarie Mont Alverne, blogueira e influencer, vem divulgando nas redes um conceito interessante de moda e promoção.

Eleições 2022
Inoportuna e lamentável a interferência do Executivo, leiase presidente Bolsonaro, inclusive com apoio de militares, no
processo das urnas eletrônicas. Um novo Proconsult?

Rio ganha nova galeria
Sergio Zobaran acaba de inaugurar, no Boticário, a
galeria Gozto.

Novidade teatral
Estreia nesta sexta, na Casa Laura Alvim, a peça Nem
todos morrem no final, pelo novo grupo Há um Motivo.
A direção é de Daniel Herz.

Frase da semana
“Eu procurei no céu uma estrela. Ela que me iluminou
desde os primórdios, que se dedicou a mim com tanto
afinco, que me fortaleceu com ética e respeito. Não estava
certo de encontrá-la, pois eram tantas que ali passeavam,
mas precisava mostrar minha gratidão e meu apreço para
sempre. Eis que dentro do meu coração surge uma luz
interna, que só nós conseguimos ver e sentir. Era ela que
vinha me abraçar e me trazer, mais uma vez, fé na Humanidade. Me acariciava com palavras que um bebezinho
que se realinha com novos afetos queria sentir. Parei e, da
minha forma, mostrei que sua presença era para sempre.
Que ela onde estivesse iria não só continuar cuidando mas
orientando nas lágrimas que me tomavam, mas que me
faziam nadar na imensidão do amor materno.”

Por que Guedes quer
vender a Petrobras?
Privatização não estava nos planos de Bolsonaro

“E

u não quero falar de
quem roubou a Petrobras, assaltou
a Petrobras. Durante anos,
roubaram, foram condenados, eu não quero falar isso. Eu quero simplesmente
receber como um programa de governo que teve 60
milhões de votos, receber
aqui um pedido do novo
ministro de Minas e Energia e encaminhar o processo”. Assim, o ministro da
Economia, Paulo Guedes,
reagiu a manifestantes sindicais quando anunciou,
nesta quinta-feira, a decisão
do governo em privatizar a
maior empresa do país.
Ele deu uma breve declaração a jornalistas após
se encontrar com o novo
ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, e
receber um pedido para
iniciar estudos de desestatização estatal. É bom
lembrar que, em vídeos
de campanha eleitoral em
2018, Bolsonaro tinha deixado claro que não falaria
em privatizações da Eletrobras e Petrobras.
“Vocês vão destruir o

patrimônio do povo brasileiro”, afirmou um dos
manifestantes. Em seguida, demonstrando irritabilidade, ele encerrou o pronunciamento e foi embora
sem responder perguntas
de jornalistas que estavam
no local. O destempero
demostrado contrasta com
o que o próprio ministro
da Economia informava
no dia 29 de março passado, quando descartou uma
eventual privatização da
Petrobras “neste mandato”. Em entrevista coletiva na embaixada brasileira
em Paris, ele comentou a
troca de presidente da estatal e minimizou o impacto da medida sobre a companhia.
“O presidente (Jair Bolsonaro) disse expressamente que não privatizaria
a Petrobras neste mandato, o primeiro mandato.
Nunca disse nada sobre o
segundo mandato”, declarou Guedes. Ele se disse
pessoalmente favorável à
privatização da petroleira,
mas afirmou que a decisão
final cabe ao presidente da
República.

“Quando penso em Petrobras, penso que a gente
deveria privatizar a Petrobras, mas eu não tenho votos. Sou só um ministro da
Economia. Eu não tenho
nada a comentar sobre a
Petrobras”, disse Guedes.
Ele acrescentou que o único nome indicado por ele
para comandar a estatal foi
o do economista Roberto
Castello Branco, que presidiu a companhia de janeiro de 2019 a fevereiro
de 2021.
Por sua vez, o novo ministro de Minas e Energia
(MME), Adolfo Sachsida,
em seu primeiro pronunciamento à imprensa disse
que tudo presente em seu
discurso foi “expressamente apoiado” e com “100%
de aval” do presidente Jair
Bolsonaro (PL) e que seu
primeiro esforço será trabalhar pela privatização da
Petrobras. “Solicito também os estudos pendentes
para as alterações legislativas necessárias para desestatização da Petrobras”,
anunciou à noite desta terça-feira, acrescentando que
incluirá o pré-sal nos planos

de venda da Petrobras.
Também em posição
contrária ao que defendida
o candidato Bolsonaro na
sua campanha eleitoral à
Presidência da República,
ressaltou que “é fundamental também darmos prosseguimento ao processo de
privatização da Eletrobras”,
como um “sinal importante
para atrair mais capitais para o Brasil”.
A decisão de privatizar a
Petrobras não teve o apoio
esperado pelo governo em
relação aoagradou ao presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG). “Eu
acho importante que tenhamos um estudo aprofundado sobre possibilidades relativamente à Petrobras.
Mas não considero que
esteja no radar ou na mesa
de discussão neste momento a privatização da empresa porque o momento
é muito ruim para isso”.
disse ele, nesta quinta-feira,
12. Entende ser preciso reconhecer que a Petrobras é
um “ativo nacional, que é
uma empresa bem-sucedida
no nosso país e que precisa
ser valorizada”.

Perda de poder de compra do
mínimo faz economia girar menos

A

notícia de que o
salário
mínimo
perdeu pela primeira vez o seu poder de
compra desde a criação do
Plano Real abalou o cenário
financeiro nos últimos dias.
As causas e explicações
para o acontecimento são
muitas, entre elas, a pandemia, a guerra entre Rússia e
Ucrânia, os auxílios a população feitos pelo governo e
entre outros.
João Beck, economista e
sócio da BRA, afirma que
para ele, dois grandes motivos colaboraram para a
perda do poder de compra:
a lei de correção do salário
mínimo e o orçamento dos
últimos anos.
“No início do governo
Bolsonaro, ainda estava em
vigor uma lei que obrigava
o presidente a corrigir o mínimo pela inflação, somada ao crescimento do PIB.
A lei terminou em 2019.
Desde então, Bolsonaro só
reajustou o mínimo pela
inflação, como determina a
Constituição.”
O Orçamento dos dois
últimos anos foi bem oneroso por conta dos estímulos

da pandemia, em especial o
Auxílio Brasil. Os beneficiários foram justamente as camadas que são beneficiadas
pela lei do salário mínimo
o que deu margem para o
reajuste mínimo por lei do
salário mínimo, conforme
analisa Beck.
Rafael Marques, CEO da
Philos Invest, afirma que
após 2019, as correções do
salário foram feitas conforme a inflação. “Eles usam o
Índice Nacional de Preço
ao Consumidor (INPC) que
passou a ser utilizado para
reajustar o salário mínimo
porque ele mede a variação
dos preços e serviços mais
consumidos pelas famílias
com renda entre 1 a 5 salários mínimos, diferente do
IPCA que tem o corte de 1
a 40 salários”, explica.
Segundo João Beck, “a
diminuição do poder de
compra é quando o mesmo montante em dinheiro
compra menos bens da economia por conta da alta da
inflação. Quanto maior a inflação, maior terão que ser
os reajustes para compensar
essa corrosão no poder de
compra”.

Já para Jansen Costa, sócio-fundador da Fatorial Investimentos, a inflação não
mexeu apenas com o poder
de compra dos brasileiros,
mas também com as suas
aplicações.
“Temos uma inflação
acumulada nos últimos 12
meses acima da rentabilidade das aplicações financeiras. Além da perda do
nosso poder de compra, a
gente também teve perda
das aplicações financeiras.
Então, por natureza, até
quem tem dinheiro aplicado
perdeu dinheiro com a não
redução, na verdade com o
não repasse para os salários
do IPCA e principalmente
do IGP-M a não indexação,
a gente foi perdendo o espaço no poder de compra
das pessoas físicas”, explica
Costa.
Rafael Marques diz que o
salário mínimo não evoluiu
como as outras bases de
comparação.
“Se você for olhar há
cinco anos, o consumidor
comprava duas cestas básicas com o preço do salário mínimo e hoje em dia
isso não é mais possível. O

poder de compra do salário mínimo não evoluiu da
mesma maneira do que outras bases de comparação”,
explica.
Uma quantidade de dinheiro menor faz com que a
economia gire menos, atingindo a camada da população que menos tem em relação aos que mais possuem
poder aquisitivo.
João Beck lembra que
“não é necessariamente uma
boa ideia subir muito além do
ideal, o salário mínimo. Fazer
isso causa uma deterioração
das camadas da população
que ele pretende justamente
ajudar, causando mais inflação e inclusive aumentando
o desemprego”. Ainda segundo o economista, no longo prazo, o salário mínimo
não perde poder de compra,
já que a inflação sempre será
reajustada por lei constitucional.
“A repercussão recente
é por conta da perda temporária do poder de compra pela aceleração recente
da inflação que ainda não
passou por reajuste, que só
ocorrerá no fim deste ano”,
conclui.
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Alerj abre inscrição
para vaga no TCE
A Alerj abriu o prazo de inscrições para concorrer à vaga em aberto no TCE-RJ, com a aposentadoria de Aloysio
Neves. A data limite é 20 de maio. Até lá, as movimentações prometem ser intensas nos bastidores. Há três deputados interessados na vaga: Rosenverg Reis (MDB), Val
da Ceasa (Patriota) e Márcio Pacheco (PSC). Os líderes do
Legislativo querem uma candidatura única, mas um acordo
entre as partes parece cada vez mais distante. Uma votação
em plenário, ainda sem data definida, será necessária para
aprovar o indicado.

UPA de Campo
Grande pede socorro
O deputado
Filippe
Poubel (PL) está
cobrando melhorias para a
UPA de Campo
Grande, através
de ofício enviado à Secretaria
de Estado de
Saúde, depois de
uma visita à unidade. Ele constatou problemas
estruturais
e Filippe Poubel
falta de equipamento na UPA, que foi a primeira a funcionar no estado.
O então governador Sérgio Cabral e o ex-presidente Lula
estiveram na sua inauguração.

Formalidade de volta
Depois de um acordo das partes, o uso do paletó e da
gravata em plenário voltou a ser obrigatória para os deputados estaduais.

Passagem paga com Pix
O deputado
Coronel
Jairo
(SDD) quer obrigar as linhas de
ônibus intermunicipais a receberem o pagamento de passagens
também via Pix.
De acordo com
o projeto de lei
apresentado pelo parlamentar Coronel Jairo
na Alerj, a nova
modalidade de pagamento não poderá ter custo extra para
os passageiros.

Blindagem na viatura
É de autoria do deputado Jorge Felippe Neto (Avante)
o projeto de lei, em tramitação na Alerj, que autoriza o
Governo do Estado a instalar vidros blindados em todas
as viaturas da Polícia Militar. A medida, segundo ele, é para
proporcionar maior segurança ao policial de rua.
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Consumo nos lares brasileiros
cresceu 2,59% no trimestre
O

consumo nos lares
brasileiros
aumentou 2,59%
no primeiro trimestre do
ano, de acordo com o Índice Nacional de Consumo dos Lares Brasileiros
da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras), divulgado hoje pela entidade.
A maior variação do consumo do trimestre foi registrada em março, com alta
de 6,58% na comparação
com fevereiro. Em relação
a março de 2021, a alta é de
2,41%.
“O primeiro trimestre foi
marcado pela busca de lojas que operam com preços
menores e pela compra de
abastecimento concentrada
nas semanas próximas do
recebimento do salário. Por
ora, troca de marca, substituição de produtos, busca
por embalagens de melhor
custo-benefício e por marcas próprias se mantêm

acentuadas para compor a
cesta de abastecimento”,
explicou o vice-presidente
da Abras, Marcio Milan.
Segundo Milan, a pesquisa mostrou ainda que as
pessoas voltaram a reduzir
o consumo fora de casa,
cortando supérfluos para
fazer o abastecimento com
a renda, que está mais restrita. Além disso, reduziram-se as idas aos pontos de
venda, com compras mais
planejadas, aproveitando o
momento de recebimento
do salário.
“Os consumidores estão
buscando diversificar os
canais de compra. Temos
visto as compras online
crescendo, porque o consumidor busca um maior
benefício. Além disso,
buscam por embalagem
com preço menor ou pelo
desconto família, troca as
marcas que utiliza por outras mais baratas, raciocina

melhor no momento da
compra e também buscam
produtos com marca própria da rede.”
De acordo com os dados, a cesta Abrasmercado
composta por 35 produtos
de largo consumo acumula
alta no primeiro trimestre
do ano de 5,11%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em
março, a cesta registrou alta
de 2,40% e passou de R$
719,06 em fevereiro para R$
736,34 em março. Em 12
meses, a alta foi de 15,45%.
“O aumento se deve à
pressão inflacionária puxada pelo repasse dos custos
de produção na cadeia de
alimentos, especialmente
pelo aumento do preço do
óleo diesel, que impacta o
frete na logística dos produtos”, ressaltou a Abras.
Os alimentos mais impactados pelo aumento
foram o tomate (27,22%),

a cebola (10,55%), o leite longa-vida (9,34%), o
óleo de soja (8,99%) e o
ovo (7,08%). As maiores
quedas foram registradas nos preços do pernil
(-0,51%), do açúcar refinado (-0,13%) e da carne
traseira (-0,07%).
A Região Sul obteve a
maior variação no preço
médio e teve a cesta mais
cara dentre todas as regiões, com alta de 3,38%, ao
passar de R$ 787,85 em fevereiro para R$ 814,48 em
março. O Sudeste registrou
a segunda maior variação
no preço da cesta, alta de
3,16%, passando de R$
700 em fevereiro para R$
722,14 em março. Nas outras regiões, as variações no
preço da cesta em março na
comparação com fevereiro foram respectivamente:
Nordeste (1,93%), Norte (1,84%), Centro-Oeste
(1,58%).

OAB protesta contra a inoperância do sistema do TJ

N

em a chuva forte
esmoreceu a indignação das cerca
de 500 pessoas que se manifestaram à porta do Fórum
central do Rio de Janeiro na
manhã desta quinta-feira,
dia 12, no ato convocado
pela OABRJ em reação aos
impactos da inoperância do
sistema de processo eletrônico da Justiça estadual sobre a advocacia fluminense
– e, por extensão, sobre toda a sociedade, cujo direito
constitucional do acesso à
Justiça é violado reiteradamente.
Lideranças da Seccional e
da Caixa de Assistência da
Advocacia (Caarj), de hoje
e de ontem, a advocacia ligada às 63 subseções, representantes das mais diversas
associações de classe, do
Sindicato dos Advogados
do Estado do Rio de Janeiro e profissionais do Direito que passavam pela Avenida Presidente Antônio
Carlos uniram-se no grito
de “Queremos trabalhar!”,
muitas vezes acompanhado
por panelaço.
Nas rodas de conversa
que se formavam no calor
do momento, ouviam-se relatos dos prejuízos gerados
pelo colapso do sistema,
que, em abril, funcionou
em apenas seis dos 21 dias
úteis. Eram histórias de tutela de urgência envolvendo
criança autista que não pôde ser ajuizada; de execução
de pensão alimentícia que
demorou tempo demais para ser viabilizada; de magistrados inacessíveis; de apagões do Balcão Virtual; do
estresse causado pela gincana dos prazos acumulados;
de prejuízo à saúde mental,
ao convívio familiar e à credibilidade junto à clientela,
que acaba descontando no
advogado um problema que
não é dele.
O diretor do Departamento de Apoio às Subseções, Alfredo Hilário, abriu
o ato, registrando, com or-

gulho, a presença dos presidentes das subseções, o
que demonstra a coesão do
sistema OAB no estado, e
passou a palavra ao presidente da Seccional, Luciano
Bandeira.
“Este ato marca nosso
estado de mobilização permanente pela dignidade da
advocacia nesse processo
de transição tecnológica do
tribunal. Este é só o primeiro passo, mas é preciso
destacar que esse é um movimento em defesa da cidadania. Quando advogados
e advogadas são impedidos
de exercer sua profissão,
quem sofre é o cidadão
que precisa, através da advocacia, fazer seus requerimentos ao Poder Judiciário.
Este ato mostra a união da
OABRJ com a advocacia
pela defesa dos interesses
do cidadão. O Tribunal de
Justiça precisa apresentar
um plano concreto de investimento e de segurança.
O que a cidadania e a advocacia querem é a segurança
no processo eletrônico”,
discursou Luciano.
“A presença de representantes da Assembleia Legislativa, de associações e do
sindicato mostra a força da
advocacia, que é a voz da
cidadania. Um sistema que
não é estável, que nos impede de exercer nossa profissão, amordaça a advocacia.
A Ordem dos Advogados
completa 92 anos de existência e o grande tema hoje
no Rio de Janeiro é a transição tecnológica do TJ para
o PJe. Não queremos favor,
queremos o que a Constituição diz: o advogado é indispensável à administração
da Justiça”, acrescentou o
presidente da Ordem.
Falta investimento
A vice-presidente da OABRJ, Ana Tereza Basilio,
destacou as áreas afetadas
de forma mais dramática.
“Não é só a advocacia cri-

minal que não está conseguindo trabalhar, mas também a advocacia cível e a de
família. O acesso à Justiça
é um direito constitucional fundamental, cláusula
pétrea da Constituição Federal. Que o tribunal não
diga que o sistema voltou
a funcionar e que acabaram
os problemas, porque não
acabaram. O problema é de
investimento naquilo que é
mais importante para a população, que é o acesso à
Justiça. Não vamos descansar enquanto esse sistema
não funcionar”, garantiu
ela.
A Comissão de Prerrogativas da OABRJ foi representada por Marcell Nascimento, coordenador junto à
Polícia Federal: “A tutela jurisdicional não pode parar.
Não podemos ser reféns
de um sistema. Se o sistema
não funciona, que recebam
a petição por papel. Os alvarás de soltura e as tutelas de urgência não podem
parar. A Justiça do Estado
do Rio de Janeiro não pode
parar simplesmente porque
o sistema não está funcionando”.
“É inadmissível que no
mês de abril o sistema tenha
funcionado por apenas seis
dias. O tribunal tem dinheiro, mas falta previsão para
investir no sistema. Este
ato é um exemplo da união
da advocacia”, disse o presidente da Caarj, Ricardo
Menezes. “É muito fácil reclamar em grupos de WhatsApp e dizer que a OAB
não faz nada, mas é nessa
hora que mostramos nossa força, mostramos que a
Ordem está unida. Estamos
apenas pedindo condições
dignas de trabalho. Nos
momentos mais críticos da
pandemia, ainda tivemos
que lidar com as questões
virtuais. As mulheres advogadas sofrem muito mais:
tivemos que lidar com a
casa, os filhos. Muitas são
mães solo, sem qualquer

ajuda. Depois de tudo isso,
ainda precisamos estar aqui
neste momento tentando
trabalhar, sem conseguir. É
uma questão de dignidade”,
afirmou a vice-presidente
da Caarj, Marisa Gaudio.
A presidente da OAB
Mulher, Flávia Ribeiro,
classificou como “um absurdo” a Ordem precisar ir
à porta do TJRJ lutar pela
dignidade do trabalho da
advocacia. “Não daremos
um passo atrás”, afirmou
ela. O presidente da OAB/
Bom Jesus de Itabapoana,
Túlio Cordeiro, falou em
nome das demais lideranças
das subseções, que compareceram em peso ao ato.
Cordeiro evocou trechos do
Estatuto da Advocacia, entre eles o que determina que
o exercício profissional de
advogados e advogadas não
deve ser detido pelo receio
de desagradar a magistrados
ou a qualquer autoridade ou
de incorrer em impopularidade.
Representante da Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim)
e conselheiro seccional,
James Walker frisou que a
advocacia criminal não vem
pedir favores ao Tribunal de
Justiça, mas que se cumpra
a lei. “Quantas pessoas estão passando dias a mais no
sistema carcerário, que já foi
declarado como estado de
coisa inconstitucional pelo
STF, por não conseguirem
seus alvarás de soltura por
conta de o sistema estar
fora do ar. Para quem está
preso injustamente, isso é
um verdadeiro absurdo”,
lembrou ele.
Conselheiro seccional e
tesoureiro do Sindicato dos
Advogados do Rio de Janeiro, Ítalo Pires falou em
nome da advocacia: “Os advogados precisam trabalhar
para garantir sua subsistência e sua função constitucional de levar as demandas
da sociedade ao sistema de
Justiça”, conclamou.
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Caixa lucra R$ 3 bi no 1º trimestre, mas redução é de 3,8%

A

Caixa
divulgou
nesta quinta-feira
seu balanço do primeiro trimestre. O lucro
líquido gerencial de R$ 3,0
bilhões, representa queda
de 3,8% em relação ao resultado do 1T21. Já as receitas provenientes da carteira
de crédito totalizaram R$
20,7 bilhões no 1T22, aumento de 20,1% em relação
ao mesmo período de 2021.
Nas receitas com operações
de crédito, destacam-se os
crescimentos, em 12 meses,
de 17,7% em saneamento
e infraestrutura, de 17,7%
em habitação; de 19,6% em
crédito para pessoa física;
27,2% em crédito para pessoa jurídica; e de 222,7%
em crédito ao agronegócio.
A margem financeira alcançou R$ 10,7 bilhões no
1T22. “Valor decorrente de
bons desempenhos no resultado com operações de títu-

los e valores mobiliários e nas
receitas com operações de
crédito, principalmente”, informou o banco. As despesas
de captação foram impactadas no 1T22 pelos aumentos,
em 12 meses, de 532,4% com
operações compromissadas,
240,0% com as operações de
poupança, 307,9% relacionados a depósitos judiciais e
230,1% com certificados de
depósitos bancários. O comportamento dessas despesas
reflete a alta dos juros.
Relativo às receitas de
prestação de serviços, no
1T22, a Caixa auferiu R$
6,0 bilhões, aumento de
5,8% em comparação com
o mesmo período do ano
anterior, com destaque para o aumento de 97,5%
em receitas com produtos
de seguridade, 16,1% com
fundos de investimento
e 33,7% em loterias. No
1T22, as despesas adminis-

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 27/04/22: Data, Local e Horário: Ao 27/04/22, às 09:00 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e
701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos
Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária.
Presença: Reunião Extraordinária convocada por meio de correio eletrônico
no dia 17/03/22, endereçada aos membros do Conselho de Administração da
Companhia, na forma do artigo 13 do Estatuto Social da Sociedade. Todos
os membros do Conselho de Administração estavam presentes ou representados, exceto pelo Sr. Manuel Tomás García Blanco, cuja ausência foi
devidamente justificada. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a submissão à
aprovação da Assembleia Geral de proposta realizada pela Diretoria para
pagamento de juros sobre o capital próprio (4ª parcela do ano 2022). Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, os membros do
Conselho de Administração aprovaram por unanimidade dos votos e sem
ressalvas: (i) submeter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para
pagamento de juros sobre o capital próprio (4ª parcela do ano 2022) no valor
de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia em abril/22 e a ser pago em ou antes de
31/05/22. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada
a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por
todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e
Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Zhao Xuan, José Carlos
de Vicente Bravo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Wu Chengliang, José
Ángel Murillas Angoiti, Liu Renjing, David de Cáceres Nuñez, Lianhua Zhang e
Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída
da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração
da Companhia. RJ, 27/04/22. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária Jucerja nº 4864750 em 28/04/22.
SOLSTAD OFFSHORE LTDA.
CNPJ/ME: 10.708.419/0001-56 - NIRE: 33.2.0831810-8
Ata de Reunião de Sócios realizada no dia 12 de maio de 2022. 1. Data,
Hora e Local: Aos 12 dias do mês de maio de 2022, às 10 horas, na sede
social da Solstad Offshore Ltda., sociedade empresária limitada, com
sede na cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, Rua Abílio Moreira
de Miranda, 606, parte, Imbetiba, CEP 27915-250 (“Sociedade”). 2. Convocação e presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos sócios da Sociedade, nos termos do art. 1072, §2º
da Lei 10.402/2002 (“Código Civil Brasileiro”). 3. Mesa: Presidente: Felipe
Rodrigues Alves Meira; Secretária: Juliana Pizzolato Furtado Senna. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade.
5. Deliberações aprovadas por unanimidade: 5.1. Decidem os sócios,
por unanimidade, proceder com a redução proporcional do capital social no
montante de R$6.484.946,00, em razão de ter o mesmo tornado excessivo
em relação aos recursos necessários para o desenvolvimento das atividades indicadas no objeto social da Sociedade, conforme permissão do art.
1.082, II, do Código Civil. Tal redução acarretará o cancelamento de quotas
representativas do capital social da Sociedade de propriedade da única sócia Solstad Brasil AS. 5.2. Os sócios decidiram ainda, por unanimidade e
sem ressalvas, que o montante resultante da redução do capital será reembolsado à sócia, mediante a restituição do capital investido na Sociedade,
pelo valor nominal das quotas a serem canceladas, quantias essas a serem
restituídas por transferência internacional mediante celebração de contrato
de câmbio. 5.3. Respeitado o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir
da publicação desta ata, caso não haja impugnação desta deliberação de
redução do capital por credores da Sociedade, ou, caso eventual oposição de credor seja superada por pagamento ou depósito judicial da quantia
reclamada, a sócia expressamente neste ato autoriza a administração da
Sociedade a tomar todas as medidas necessárias para que seja realizada
a restituição das quantias das quotas canceladas à única sócia, e seja procedido o arquivamento desta ata e da alteração contratual correspondente
para refletir o novo capital social após a sua redução. 6. Encerramento:
Nada mais tratado lavrou-se a ata desta reunião que, nos termos do § 1o
do artigo 1075, da Lei 10.406/2002, depois de lida, foi aprovada e assinada
por todos. Macaé/RJ, 12 de maio de 2022. Mesa: Felipe Rodrigues Alves
Meira - Presidente, Juliana Pizzolato Furtado Senna - Secretária. Sócia:
Solstad Brasil AS (p.p. Godofredo Mendes Vianna).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de Guarulhos/
SP, CNPJ nº 44.072.368/0001-30, com sede na Rua Darcy Vargas, nº
64, Jardim Zaíra, Guarulhos/SP, CEP: 07094-020, representante legal da
categoria profissional dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos, e base territorial de representação
sindical no município de Guarulhos, no Estado de São Paulo, neste ato
representado pelo seu Diretor Presidente, Alcides Barbosa da Silva,
CPF nº 027.522.898-39, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
conforme estatuto social vigente, convoca todos os integrantes
da categoria profissional dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, do município
de Guarulhos, no Estado de São Paulo, para comparecerem em
Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem a seguinte ordem
do dia: a) Ratificação da fundação do Sindicato, ocorrida em 07/12/2020,
conforme ata de assembleia geral extraordinária registrada no Cartório
2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos/SP
sob o número32.921, em 27/10/2021; b) Ratificação da primeira alteração
do Estatuto Social da Entidade Sindical, registrado no Cartório 2º Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos/SP sob o
nº Prenotado dia 10/02/2022, sob nº 43.342, averbado em 03/03/2022,
sob nº 32.129, Livro A e anotado à margem do nº 31.921, representante
da categoria profissional dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, com base
territorial no município de Guarulhos, no Estado de São Paulo. A
Assembleia Geral Extraordinária será instalada respeitando o Estatuto
Social do Sindicato vigente, sendo que o quórum mínimo para deliberação
em primeira convocação será com a presença da maioria absoluta dos
membros da categoria, com aprovação de 2/3 (dois terços) dos presentes
e, em segunda convocação, com qualquer número de membros da
categoria, com aprovação de 1/3 (um terço) dos presentes, com início
às 18:00 horas e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após,
no dia 13/06/2022, na sede do Sindicato. Guarulhos/SP, 11/05/2022.
Alcides Barbosa da Silva, CPF nº 027.522.898-39 - Diretor Presidente.

trativas totalizaram R$ 8,7
bilhões, apresentando um
aumento abaixo inflação
em 3,4 p.p. devido ao controle dos custos administrativos que está em linha com
as ações de otimização em
curso na Caixa.
Crédito
A carteira de crédito
ampliada encerrou o 1T22
com um saldo de R$ 889,0
bilhões, crescimento de
11,2% em relação a março
de 2021. No 1T22, foram
concedidos R$ 107,8 bilhões em crédito para a população brasileira, aumento
de 14,6% em relação ao
1T21. A inadimplência da
carteira de crédito fechou o
1T22 em 2,33%. A cobertura da provisão finalizou o
trimestre em 194,0%.
O rating da carteira total
possui 92,2% das operações

classificadas em níveis de riscos entre AA e C, demonstrando boa qualidade e solidez em função da consistente
gestão do risco da Caixa.
A Caixa, que é líder na
concessão de financiamento para casa própria e alcançou, no 1T22, o saldo
em carteira de R$ 570,5 bilhões, 10,1% maior se comparado ao mesmo período
do ano anterior. Em janeiro de 2022, obteve a maior
contratação de sua história
na habitação, com o valor
de R$ 11,6 bilhões, valor
100,7% superior a janeiro
de 2018.
Foram R$ 34,4 bilhões
em contratação (considerando recursos SBPE e
FGTS), 17,8% maior se
comparado ao 1T21. Essa
contratação é 65,3% maior
que o realizado no 1T20,
109,8% maior que o realizado no 1T19 e 92,7%

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.
PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 - NIRE 33.3.0027357-3
Ficam convocados os acionistas da PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada virtualmente, atendendo a Seção VIII da IN DREI 87/2020,
que permite acionistas de realizar votações de forma remota ou presencialmente no endereço Av. José Silva de Azevedo Neto, nº 200, Bl. 4, Sala,
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro no dia 24 de maio de 2022 às 17:00h
em primeira convocação, contando com a presença de todos os acionistas
votantes ou às 17:30h em segunda convocação, no mesmo dia e local,
com qualquer número de presentes/participantes, para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: a) Tomada das contas dos administradores e Demonstrações Financeiras; b) Destinação do lucro líquido do exercício findo
em 31/12/21; c) Eleição do Conselho de Administração; d) Remuneração
global dos administradores da Companhia e; e) outros itens eventualmente
discutidos em AGO. Rafael Musiello Vieira - Presidente do Conselho.

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por GRUPAMENTO RESIDENCIAL RESERVA JARDIM
em face de LEANDRO MATTEDI BARBOSA,
processo nº 0043803-45.2016.8.19.0203, na forma abaixo:
A Dra. ANDREIA FLORÊNCIO BERTO, Juíza da Vara acima,
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a LEANDRO MATTEDI BARBOSA,
que em 20/5/22, às 11:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.
lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma
eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não
havendo licitantes no dia 23/5/22, no mesmo local e hora, a quem
mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel
registrado no 9º RGI, matrícula nº 347066, Av. Vice Presidente
José Alencar nº 1500 bloco 07 apto 1312 – Jacarepaguá -RJ,
avaliado as fls. 569 em 13/10/21, por R$ 950.000,00. Condições
Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do
leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do
CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi
expedido este, outro na integra estará afixado no local de costume
e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da
Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de
Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do
NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 19/4/22. Eu, Gustavo
Alves de Souza, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo.
(ass) Dra. ANDREIA FLORÊNCIO BERTO, Juíza de Direito.

CHR – ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGE 28/04/202
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio do Edifício
Fernando Medeiros (CNPJ 01.241.852/0001-33), sito à Rua Conde de
Bonfim, 370 – Tijuca/RJ, realizada no dia 28 de abril de 2022. PAUTA:
1) Discutir e deliberar sobre o critério de cobrança das cotas
condominiais conforme Convenção. PRESENÇA: SALAS 302, 317,
401, 402, 504, 510, 511, 616, 702, 715, 816, 904 e 916. PROCURAÇÕES:
SALAS 304, 307, 314, 413, 503, 505, 512, 513, 514, 601, 602, 604, 612,
704, 705, 708, 814, 815, 817, 903, 917, 1003, 1006, 1007, Cob-01, Cob02 e Cob-07. PRESIDENTE E SECRETÁRIO: Dr. Carlos Henrique H.
Resende (sala 401/504) e Dra. Daniela Resende representante da CHR
– Administração Predial e Negócios Imobiliários Ltda. INICIO: 19:30hs
horas em segunda e última convocação. Abertos os trabalhos, atendendo
ao Edital de Convocação datado de 14/04/2022, entregue através de
protocolo, carta registrada, e-mail e publicação no Jornal Monitor Mercantil
(Publicação: 15/04/2022) – docs. anexos na forma do artigo 1354 do
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) foi realizada a AGE – Assembleia
Geral Extraordinária do Condomínio Edifício Fernando Medeiros (CNPJ
01.241.852/0001-33) em 28/04/2022. Referida reunião contou com a
presença de 13 (treze) condôminos e 27 (vinte e sete) condôminos
representados por instrumento procuratório. O encontro teve início após
a segunda chamada, às 19:30 horas, e foi realizado nas dependências do
Condomínio, situado na Rua Conde de Bonfim nº 370 – Tijuca/RJ localizada
na entrada do prédio. O Sindico, Sr. Nelson França da Cunha, convidou os
Srs. Carlos Henrique Resende (sala 401/504) para presidir a mesa e Sra.
Daniela Arantes Resende, representante da CHR – Administração Predial
e Negócios Imobiliários Ltda. para secretariar a reunião. Iniciados os
trabalhos e com a mesa devidamente composta, foi lido o teor do Edital de
Convocação, e a seguir abordou-se o item especifico: Discutir e deliberar
sobre critério de cobrança das cotas condominiais conforme Convenção.
Com a palavra o senhor Presidente da mesa iniciou a explanação pelos
motivos que ensejaram a instalação desta AGE, ou seja, por força de
decisão judicial exarada pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da
Capital – RJ que em sede de Tutela de Urgência determinou a convocação
específica para deliberar sobre novo critério de cobrança conforme
Convenção. Posto em votação o item específico: Se a forma de cobrança
deverá ser a praticada antes da AGE realizada em 30/09/2021 ou pelo
critério de cobrança conforme o artigo 5º (frações ideais) c/c artigo 25 da
Convenção Condominial. Posto em votação foi deliberado por unanimidade
a forma de cobrança na forma do artigo 5º (frações ideais) c/c artigo 25 da
Convenção Condominial. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu
por encerrada Assembleia Geral Extraordinária, da qual lavrei a presente
Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai por mim assinada, pelo
Sr. Presidente e demais condôminos que assim desejarem. Rio de Janeiro,
28 de abril de 2022. Presidente: Dr. Carlos Henrique H. Resende (sala
401 / 504) Secretário: Dra. Daniela Arantes Resende (representante da
CHR – Administração Predial e Negócios Imobiliários Ltda.)

maior que o realizado no
1T18.
O banco afirma que segue como o maior financiador da casa própria no país.
Esse resultado é fruto direto
das ações dos últimos anos,
que incluem as reduções de
taxas, criação de produtos e
implementação da jornada
digital do financiamento.
No 1T22, cresceu 31,2%
a contratação de crédito
com recursos do Sistema
Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE) em
comparação ao 1T21, totalizando R$ 21,4 bilhões.
Essa contratação é 168,7%
maior que a realizada no
1T20, 426,7% maior que o
1T19 e 817,4% maior que a
realizada em 2018. Durante o primeiro trimestre de
2022, a Caixa realizou 15,6
milhões de simulações e
413,3 mil avaliações de crédito imobiliário e celebrou

136,6 mil novos contratos,
beneficiando 546,4 mil brasileiros.
No 1T22, foram contratados R$ 6,7 bilhões em
recursos no agronegócio,
valor que representa um
aumento de 204,6% em
relação ao 1T21. Do total
de recursos contratados no
trimestre, o crédito agro
destinado à pessoa física
foi de R$ 3,6 bilhões e para pessoa jurídica totalizou
R$ 3,1 bilhões, crescimentos de 233,2%% e 177,5%,
respectivamente, sobre o
1T21. Em sua primeira participação no Plano Safra, a
Caixa iniciou o ano safra
2021/2022 com a oferta de
R$ 35,0 bilhões em recursos
de crédito ao agronegócio.
Esse montante contempla
R$ 7,0 bilhões em recursos
equalizados pelo Governo
Federal, além de R$ 28,0 bilhões em recursos Caixa.

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/ME nº 03.752.385/0001-31
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas,
na sede da Cia., localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 935, sl. 1411 Centro - Niterói - RJ, CEP: 20.020-206, os documentos a que se refere o
art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/21.
Niterói/RJ, 11/05/2022.
SINTELMARK – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
O SINDICATO DOS OPERADORES DE TELEMARKETING E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TELEMARKETING E SIMILARES OU CONEXOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIÃO-RJ (Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri,
Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados,
São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica), CNPJ 04.972.137/000169, Código Sindical 913.005.562.90974-0, convoca toda a categoria para
a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em sua sede – Rua
do Riachuelo, 191 B/ 3º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ, no dia
24/05/2022, às 11h em primeira convocação e às 11h30 em segunda e
última convocação, para discutir e deliberar, com qualquer número de
presentes, sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação da Pauta de
Reivindicações para celebração da Convenção Coletiva de Trabalho
2022/2023; 2) Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para negociar
e celebrar a Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato Patronal,
bem como requerer Mesa Redonda à SRTE e/ou instaurar Dissídio Coletivo, caso necessário; 3) Aprovação das Contribuições Sindical, Negocial e Confederativa em conformidade com os Art. 462, 513 (alíneas “b” e
“e”), 578, 579, 582 da CLT, Art. 7º (Incisos VI e XXVI) e Art. 8º (Inciso IV)
da Constituição Federal e Precedentes Normativos 21 (2ª Reg.) e 22 (5ª
Reg.); 4) Aprovação do valor da mensalidade sindical prevista no Estatuto
da Entidade; 5) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2022.
Maria Goretti Lima Rodrigues - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos dos Municípios de Mogi
das Cruzes e Suzano/SP, CNPJ nº 42.509.616/0001-32, com sede na
Rua Doutor Deodato Wertheimer, nº 509, Braz Cubas, Mogi das Cruzes/
SP, CEP: 08740-270, representante legal da categoria profissional dos
Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos e base territorial de representação sindical nos municípios de
Mogi das Cruzes e Suzano, no Estado de São Paulo, neste ato representado
pelo seu Diretor Presidente, Carlos Eduardo Berton dos Santos, CPF nº
395.182.048-96, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme
estatuto social vigente, convoca todos os integrantes da categoria
profissional dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos, dos municípios de Mogi
das Cruzes e Suzano, no Estado de São Paulo, para comparecerem em
Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem a seguinte ordem
do dia: a) Ratificação da fundação do Sindicato, ocorrida em 08/12/2020,
conforme ata de assembleia geral extraordinária registrada no Cartório
2º Oficial de Registro de Títulos e Documento e Civil de Pessoa Jurídica
da Comarca de Mogi das Cruzes/SP sob o número 00018006, em
11/02/2021 ; b) Ratificação da primeira alteração do Estatuto Social da
Entidade Sindical, registrado no Cartório 2º Oficial de Registro de Títulos
e Documento e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Mogi das Cruzes/
SP sob o nº Prenotado sob o n° 00021948 e registrado em microfilme
sob o nº 00018607, em 09/02/2022, representante da categoria
profissional dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos, com base territorial nos
municípios de Mogi das Cruzes e Suzano, no Estado de São Paulo.
A Assembleia Geral Extraordinária será instalada respeitando o Estatuto
Social do Sindicato vigente, sendo que o quórum mínimo para deliberação
em primeira convocação será com a presença da maioria absoluta dos
membros da categoria, com aprovação de 2/3 (dois terços) dos presentes e,
em segunda convocação, com qualquer número de membros da categoria,
com aprovação de 1/3 (um terço) dos presentes, com início às 18h00min
horas e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, no dia
14/06/2022, na sede do Sindicato. Mogi das Cruzes/SP, 11/05/2022. Carlos
Eduardo Berton dos Santos, CPF nº 395.182.048-96, - Diretor Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO,
com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança
proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO RELEVO V em face de
RELEVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Processo
nº 0044227-15.1996.8.19.0001): A Dra. CAROLINE ROSSY
BRANDÃO FONSECA, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, especialmente a RELEVO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, através de seu representante legal, de que
no dia 06/06/2022, às 12:00 horas, através do portal de leilões
on-line (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da
avaliação de R$ 585.241,41; ou no dia 09/06/2022, no mesmo
horário e local, a quem mais der a partir de 60% da avaliação, a
Loja A, situada na Rua Monsenhor Alves Rocha, nº 138, Penha/
RJ. Cf. o 8º RI, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 208690
e registrado em nome de Relevo Empreendimentos Imobiliários
Ltda, constando no R-1 Penhora da 12ª Vara Cível da Comarca
da Capital, extraída dos autos do processo nº 2000.001.0844428; no R-2 Penhora da 3ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo,
extraída dos autos do processo nº 2000.004.025828-1 e
prenotações. Débitos de IPTU: R$ 183.337,81, mais acréscimos
legais (FRE 1797742-2). Débitos de Taxa de Serviços Estaduais
de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 2.003,92. Débitos
de Condomínio: R$ 880.079,12. Entretanto, conforme Ata da
Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio do Edifício Relevo
V, será dada quitação ao arrematante. O imóvel será vendido
livre e desembaraçado de débitos de IPTU, taxa de incêndio
e condomínio, desde que o preço comporte seu pagamento
integral, atendendo-se ao que consta no artigo 130, parágrafo
único, do CTN. Ficam os interessados intimados do leilão pelo
presente edital, suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC.
Arrematação, adjudicação ou remição: à vista, ou no prazo de, até,
15 dias, mediante sinal de 30%; mais 5% de comissão ao leiloeiro;
e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido
este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e
nos autos acima. RJ, 05/04/2022. Eu, Marcia Lima de Brito, Mat.
01-24570 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo.
Dra. Caroline Rossy Brandão Fonseca – Juíza de Direito.
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BNDES: Lucro líquido de R$ 12,9 bilhões no 1º trimestre
Só da Petrobras foram R$ 3 bilhões em dividendos

O

Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro líquido de R$
12,9 bilhões no primeiro
trimestre de 2022, aumento de 32% em comparação
ao mesmo período do ano
anterior. O desempenho foi
influenciado pela reclassificação de JBS (R$ 5,8 bilhões), receita com dividendos da Petrobras (R$ 3,0
bilhões), resultado líquido
das alienações de ações (R$
1,3 bilhão) e saldo positivo
de equivalência patrimonial
de R$ 0,8 bilhão.
Do lado da estruturação
de negócios, os três primeiros meses do ano foram
marcados pela realização
de leilões de Codesa, Parque Nacional de Iguaçu e as
PPPs de Iluminação Pública
de Caruaru e Jaboatão dos
Guararapes. As informações foram divulgadas nesta
quinta-feira pelo banco.
Segundo o BNDES, os
desembolsos registraram
crescimento de 31% comparado ao mesmo período
de 2021. Foram R$ 14,8
bilhões, incluindo debêntures, outros ativos de crédito,
operações de renda variável e não reembolsáveis. As
operações com Micro, Pequenas e Médias Empresas
(MPMEs) representaram
38,1% desse valor (R$ 5,6
bilhões), em linha com a
política estratégica do Banco. Ao todo, R$ 103 bilhões
da carteira de crédito do
BNDES estão destinados
a essa parcela do mercado,

o que equivale a 22,7% do
total.
O produto de intermediação financeira atingiu
R$ 4,9 bilhões, aumento
de 12% em comparação ao
mesmo período de 2021,
impactado pela elevação na
taxa SELIC, que remunera
a carteira de tesouraria.
O resultado recorrente
de R$ 5,5 bilhões no primeiro trimestre de 2022
apresentou aumento de
128% quando comparado
ao mesmo período de 2021
(R$ 2,4 bilhões), refletindo
a maior receita com dividendos/JCP e o acréscimo
no produto da intermediação financeira. O resultado
recorrente exclui operações
de desinvestimento da carteira de renda variável e
provisões para risco de crédito, dentre outros.
Ativos
De acordo com o banco,
o ativo do Sistema BNDES
totalizou R$ 749,7 bilhões
em 31 de março de 2022,
1,7% a mais que em 31
de dezembro de 2021 (R$
737,2 bilhões), decorrente,
principalmente, do efeito
da reclassificação do investimento em JBS e consequente reconhecimento da
diferença entre o valor de
mercado e o valor contábil
das ações (R$ 6,7 bilhões).
Soma-se a este efeito a valorização da carteira de participações societárias em não
coligadas de cerca de R$ 7,2
bilhões no trimestre.
A carteira de crédito e re-

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 28 DE MARÇO DE 2022
1. Data, Horário e Local: No dia 28 de março de 2022, às 14:00h, 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, n.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: Francisco Tosta Valim Filho, Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Pedro Santos
Ripper e Lars Rabæk Boilesen. Participaram ainda, como convidado, o Sr.
Atademes Branco Pereira, Diretor Jurídico da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Lars Boilesen. Secretário: Atademes Branco Pereira. 4. Deliberações: Por unanimidade de votos, ressalvado o disposto no item 4.2, foram
tomadas as seguintes deliberações: 4.1 Aprovação da lavratura da presente
ata em forma de sumário. 4.2 Após discussão do tema, o Conselho aprovou
que seja submetida à deliberação da assembleia geral ordinária, a proposta
de fixação da remuneração global anual máxima dos administradores da
Companhia para o exercício de 2022 no valor de até R$ 18.100.000,00, incluindo a remuneração fixa, remuneração variável de curto prazo máxima
e valor estimado da remuneração de longo prazo, esclarecendo-se que tal
montante não engloba os encargos sociais de ônus da Companhia. Registre-se que esta matéria foi aprovada por todos os Conselheiros, exceto
o Sr. Pedro Ripper, o qual absteve-se. 4.3 Aprovar que seja submetida à
assembleia geral ordinária a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato unificado de dois anos que
se encerrará na assembleia geral ordinária de 2024, propondo-se que o
Conselho de Administração seja composto por 5 (cinco) membros titulares e
02 (dois) suplentes, mantendo-se, portanto, o atual número de membros do
referido órgão. Ressalvado o disposto no Artigo 18º deste Estatuto, a eleição dos membros do Conselho de Administração dar-se-á pelo sistema de
chapas, assim fica aprovada a formação de chapa para concorrer à próxima
eleição do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 17 do Estatuto Social, composta pelos seguintes
candidatos: Membros Titulares (i) Fiamma Zarife (CPF nº 018.508.457-51),
Lars Rabæk Boilesen (CPF/ME nº 716.947.931-17), Francisco Tosta Valim
Filho (CPF/ME nº 355.827.150-53), Carlos Augusto Leone Piani (CPF/ME
nº 025.323.737-84), Pedro Santos Ripper (CPF/ME nº 012277917-71); e
(ii) membros suplentes: Roger Solé Rafols (CPF/ME nº 057.977.907-69)
e Roberto Rittes de Oliveira Silva (CPF/ME nº 255.282.758-65), primeiro e
segundo suplente, respectivamente. Conforme declarados por eles e verificado pelo Conselho, ressalvado o Sr. Pedro Santos Ripper e o Sr. Lars
Rabæk Boilesen, todos candidatos a conselheiro independente conforme
critérios do Regulamento do Novo Mercado. Da mesma forma, verificou-se que todos os candidatos acima são externos, ou seja, nenhum deles
possui vínculo atual comercial, empregatício ou de direção com a Companhia, ressalvado o Sr. Pedro Ripper, que é diretor presidente da Companhia. 4.4 Registre-se que o perfil dos candidatos que integram a chapa
proposta atendem os critérios previstos no regimento interno do Conselho
de Administração, assim como na Política de Indicação e Remuneração da
Companhia. Ainda, serão enviadas à Comissão de Valores Mobiliários e à
bolsa de valores e estarão disponíveis na sede da Companhia e na sua página na rede mundial de computadores as demais informações necessárias
sobre os membros da chapa acima, tais como a qualificação e o curriculum
profissional de cada candidato conforme os termos do estatuto social da
Companhia e da Instrução CVM nº 481/09. 4.5 Fica autorizado que seja
convocada a assembleia geral ordinária dos acionistas da Companhia com
o fim de deliberar sobre as matérias exigidas pela Lei 6.404/76, mediante a
publicação dos anúncios correspondentes, bem como que sejam divulgados os documentos necessários ao exercício do direito de voto na referida
assembleia, nos termos e prazos previstos no estatuto social da Companhia e na legislação e regulamentação vigentes, particularmente conforme
os termos da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 481/09, assim como
os termos do Regulamento do Novo Mercado. Ainda, fica a diretoria da
Companhia autorizada a tomar todas as medidas uteis e necessárias para
a implementação das deliberações aqui tomadas. 5. 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 pela mesa e por todos os membros do Conselho de Administração. Assinaturas: Lars Rabæk Boilesen – Presidente,
Atademes Branco Pereira – Secretário, Conselheiros: Francisco Tosta Valim Filho, Pedro Santos Ripper; Fiamma Zarife; Carlos Augusto Leone Piani.
Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de março
de 2022. Atademes Branco Pereira - Secretário. Jucerja em 11/05/2022 sob
o nº 4884205. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

passes, líquida de provisão,
totalizou R$ 433,7 bilhões,
representando 57,9% dos
ativos totais no fim do primeiro trimestre e se manteve no mesmo patamar de
dez/21 (decréscimo de
1,3%).
A carteira de crédito expandida totalizou R$ 442,9
bilhões em 31 de março de
2022, apresentando leve redução de 1,6% em relação
ao fechamento do trimestre
anterior.
Segundo o BNDES, os
desembolsos totais (que incluem debêntures, outros
ativos de crédito, operações
de renda variável e não reembolsáveis) chegaram a
R$ 14,8 bilhões. As novas
operações aprovadas no trimestre irão gerar impactos
como, por exemplo, 1,5 mil
equipamentos de energia
limpa; 5.587 MWh/ano de
energia economizada por
ações de eficiência energética; 6.727 agricultores familiares beneficiados pelo
Pronaf; e um aumento de
167 mil toneladas de armazenagem de grãos no Brasil.
A carteira de participações societárias totalizou
R$ 79,2 bilhões em 31 de
março de 2022. A posição
representa um acréscimo
de 19% em relação a 31 de
dezembro de 2021, em função dos efeitos da reclassificação do investimento em
JBS e da valorização da carteira de não coligadas.
Project Finance
De acordo com o BN-

DES, o destaque maior
ficou para a operação em
cofinanciamento com o
Banco do Nordeste (BNB)
na modalidade project finance non-recourse, de R$
1,8 bilhão para investimentos em seis aeroportos do
Nordeste, operado pelo
grupo espanhol Aena Desarrollo Internacional, com
aumento estimado de 50%
de capacidade e 19 milhões
de passageiros impactados
por ano. Serão reformados
os aeroportos de Recife
(PE), Maceió (AL), João
Pessoa (PB), Aracaju (SE),
Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE).
Outra operação pioneira
foi a emissão de debêntures
verdes para financiar cerca
de 1.600 projetos de instalação de sistemas de microgeração solar fotovoltaica
em residências e empresas
localizadas na região Norte.
O banco adquiriu 95% dos
R$ 60 milhões em debêntures emitidas pela Amazônia Solar Companhia
Securitizadora de Créditos
Financeiro. Trata-se de uma
operação piloto visando
promover a aceleração da
geração solar distribuída
onde existem problemas de
fornecimento de energia e
cerca de 250 Sistemas Isolados que utilizam a geração
térmica a diesel para fornecimento de energia elétrica.
A carteira de PPPs, concessões e privatizações do
BNDES conta com 153
projetos já estruturados ou
em estruturação e 23 já leiloados, considerando um

total de R$ 382 bilhões em
investimentos. Apenas em
ativos ambientais está em
estruturação a concessão de
46 parques e 19 florestas,
totalizando mais de 8 milhões de hectares.
Segundo o banco, durante o 1º trimestre de 2022, a
Fábrica de Projetos do Banco concluiu com sucesso os
processos de privatização
da primeira autoridade portuária do Brasil (Codesa),
com R$ 855 milhões em
investimentos contratados;
a maior concessão de um
parque natural no país (Parque Nacional do Iguaçu),
com R$ 500 milhões em
investimentos contratados;
além de leilões de iluminação pública de Jaboatão dos
Guararapes e Caruaru, em
Pernambuco (beneficiando
1,08 milhão de pessoas e
com investimento total previsto de R$ 189 milhões).
Em abril foi realizado o
leilão de um bloco de rodovias do Rio Grande do Sul,
com perspectiva de aporte
de R$ 3,2 bilhões em obras.
O BNDES também foi
responsável por lançar o
Latam Projects Hub, em
parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. do
México (Banobras) e a Alide (associação que reúne
bancos de desenvolvimento
da América Latina). A plataforma agrega um conjunto de oportunidades de investimento em concessões,
parcerias público-privadas

e privatizações na América
Latina, contendo informações estratégicas sobre os
projetos.
A inadimplência (+ 90
dias), se manteve baixa,
0,21% em 31 de março de
2022, inferior ao nível do
Sistema Financeiro Nacional (0,37% no segmento
grandes empresas – dados
de fevereiro/22).
O índice de renegociação
atingiu 13,91% em 31 de
março de 2022, em função
das renegociações no âmbito dos programas emergenciais Standstill – Covid-19
e Setor Elétrico. Desconsiderando este efeito, o índice de renegociação seria
de 1,68%. Em 31 de março de 2022, FAT e Tesouro Nacional representavam
51,5% e 18,2%, respectivamente, das fontes de recursos do BNDES.
O valor devido pelo
BNDES ao Tesouro Nacional totalizou R$ 122,5
bilhões em 31 de março de
2022, redução de 1,5% em
relação à posição em 31
de dezembro de 2021 em
função, basicamente, dos
pagamentos ordinários de
R$ 2,7 bilhões realizados
no trimestre.
O FAT se manteve como principal credor do
BNDES. No trimestre, ingressaram R$ 5,5 bilhões de
recursos do FAT Constitucional e foram liquidados
R$ 8,5 bilhões referentes
aos juros semestrais, sendo
o saldo do fundo com o
Banco de R$ 347,0 bilhões
em 31 de março de 2022.

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.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30
NIRE - 33 30014041-7
CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, na sede da Empresa, à Rua Oscar Soares nº
1525, nesta cidade de Nova Iguaçu, no dia 20 de Maio de 2022, às 16:00
horas a fim de deliberarem sobre os Seguintes assuntos: 1. Relatório
da Diretoria, Balanço, Demonstração dos resultados do exercício e
outras Demonstrações referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2021; 2. Aprovação dos Dividendos Propostos; 3. Fixação dos
Honorários dos Administradores. 4. Outros assuntos de Interesse Geral.
Nova Iguaçu, 12 de Maio de 2022. Renata Baroni Coelho - Presidente.

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 NIRE 33.3.003352-85
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 14 DE MARÇO DE 2022, ENCERRADA EM 16 DE MARÇO DE 2022
1. Data, Horário e Local: No dia 14 de março de 2022, às 14:00h,
reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi
Mobile Tech S.A. (“Companhia”), por vídeo conferencia, 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:
Francisco Tosta Valim Filho, Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani,
Pedro Santos Ripper e Lars Rabæk Boilesen. Participaram ainda, como
convidados, (i) os Srs. André Pinheiro Veloso, Pedro Alvarenga, Atademes
Branco Pereira, Leonardo Meott, respectivamente, Diretor Financeiro e
RI, Diretor Executivo de RI e M&A, Diretor Jurídico e Gerente Financeiro
da Companhia, e (ii) os Srs. Valter Aquino e João Guilherme Vale e
João Figueiredo representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes (“PwC”). 3. Mesa: Presidente: Lars Boilesen. Secretário:
Atademes Branco Pereira. 4. Deliberações: Por unanimidade de votos,
ressalvado o disposto no item 4.4, foram tomadas as seguintes deliberações:
4.1 Aprovação da lavratura da presente ata em forma de sumário. 4.2 Os
Srs. Pedro Ripper e André Pinheiro Veloso, Diretor Presidente e Diretor
Financeiro da Companhia, assim como os representantes da PwC, e o
representante do Comitê de Auditoria e Riscos (“CAR”) da Companhia
apresentaram as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social
de 2021 ao Conselho de Administração. O representante do CAR também
apresentou o relatório das atividades daquele órgão para o exercício social
de 2021. 4.3 Considerando que as Demonstrações Financeiras serão
finalizadas em 16 de março de 2022, o Conselho deliberou a suspensão
da reunião da presente reunião até aquela data. 4.4 Em 16 de março de
2022, às 14:00h, retomada a reunião com a presença de todos indicados
no item 2 desta Ata. O Conselho deliberou por aprovar o relatório anual
da administração, incluindo as contas da Diretoria, e as demonstrações
financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das correspondentes
notas explicativas, recomendando a sua aprovação pela assembleia geral
ordinária. 4.5 Ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas e conforme
os termos do Estatuto Social da Companhia, o Conselho aprovou que do
lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
cujo montante foi de R$ 75.348.957,79, 5%, ou seja R$ 3.767.447,89, sejam
destinados à reserva legal, observado o limite legal. Ainda, que do saldo
remanescente do lucro líquido, que (a) 25%, ou seja R$ 17.895.377,48,
sejam destinados ao pagamento de dividendos obrigatórios, equivalentes
a R$ 0,20235653 por ação; e (b) o restante seja destinado à Reserva de
Investimentos. 4.6 As ações de emissão da Companhia serão negociadas
“ex-dividendos” a partir de 22 de março de 2022, inclusive. O pagamento
dos referidos dividendos será realizado em 12 de abril de 2022. 4.7 O
Conselho decidiu que seja convocada nova reunião para deliberar sobre
(i) a chapa que concorrerá ao mandato do Conselho de Administração da
Companhia nos exercícios sociais de 2022 e 2023; e (ii) a remuneração
global da administração para o exercício social de 2022. 4.8 A assembleia
geral ordinária dos acionistas da Companhia com o fim de deliberar sobre
o disposto no artigo 132 da Lei 6.404/76 será convocada pela Companhia
após a realização da reunião do conselho de administração mencionada no
item 4.7 acima. 4.9 Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar todas
as medidas úteis e necessárias para a implementação das deliberações
aqui tomadas. 5. 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
pela mesa e por todos os membros do Conselho de Administração. Confere
com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 16 de março de
2022. Atademes Branco Pereira - Secretário. Jucerja em 12/05/2022 sob o
nº 4885142. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 Cód CVM 22160
Edital de 1ª Convocação
Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da
13ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Polo
Capital Securitizadora S.A. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”),
na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da
13ª Série de sua 1ª Emissão (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), com
fundamento nos itens 11.1 a 11.4 do Termo de Securitização de Créditos
da 13ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da
Emissora (“Termo de Securitização”), convoca os titulares dos CRI (“Titulares
do CRI”) a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares do CRI, a ser
realizada em 1ª convocação, no dia 06 de junho de 2022, às 10:00 horas, de
forma exclusivamente presencial na sede da Emissora, na Avenida Ataulfo
de Paiva, nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem
do Dia: (i) Aprovação da proposta apresentada pela KPFR Empreendimentos
Imobiliários S.A. (“KPFR”), datada de 28 de abril de 2022 (“Proposta
KPFR”), e disponibilizada aos Titulares dos CRI que solicitarem por meio
do correio eletrônico: ri-securitizadora@polocapital.com; ou Contencioso@
pentagonotrustee.com.br; (ii) Aprovação de apresentação de contraproposta
à KPFR, em caso de a Proposta KPFR formulada não ser aprovada
(“Contrapropostas dos Titulares do CRI”); (iii) Aprovação de excussão da
dívida decorrente do CRI, por via de execução judicial, em caso de não ser
aprovada a Proposta KPFR e nem o envio de Contraproposta dos Titulares
dos CRI; (iv) Caso o item (iii) da Ordem do Dia seja aprovado, aprovar a
contratação de assessor legal para a execução judicial da dívida do CRI
conforme três propostas de assessorial legal disponibilizadas aos titulares
dos CRI por meio do correio eletrônico: ri-securitizadora@polocapital.com;
ou Contencioso@pentagonotrustee.com.br; e (v) Aprovação de aporte de
recursos ao Patrimônio Separado vinculado aos CRI, pelo Titulares do CRI,
proporcionalmente as suas respectivas posições, para custear as despesas
jurídicas (honorários, custas e taxas judiciais) caso seja aprovada a execução
judicial da dívida do CRI. Os Titulares dos CRI deverão se apresentar na data,
horário e local acima indicados, portando os documentos que comprovem
sua condição de titular de CRI. Quando pessoas físicas, os investidores
deverão portar documento de identidade válido com foto. Nos casos a seguir
descritos, os respectivos documentos poderão ser apresentados com pelo
menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da assembleia, ou seja,
até às 10:00 horas do dia 03 de junho: (A) quando se tratar de investidor
pessoa jurídica: (i) último estatuto ou contrato social consolidado, (ii)
documentos societários que comprovem a representação legal do investidor
e (iii) documento de identidade válido com foto do(s) representante(s)
legal(is); (B) quando se tratar de investidor fundo de investimento: (i) último
regulamento consolidado do fundo, (ii) estatuto ou contrato social do seu
administrador ou gestor, conforme o caso, (iii) documentos societários que
comprovem os poderes de representação em assembleia geral de titulares
de certificados de recebíveis imobiliários e (iv) documento de identidade
válido com foto do(s) representante(s) legal(is); e (C) quando se tratar de
investidor que se faça representar por procuração, além dos documentos
referidos nos itens anteriores, conforme aplicáveis, deverá ser apresentado
o instrumento de mandato com poderes específicos para representação
na assembleia geral objeto desta convocação, (i) devidamente assinado,
em via física original e com firma reconhecida, na sede da Emissora, cujo
endereço foi informado no primeiro parágrafo da presente convocação, ou
(b) devidamente assinado digitalmente, com certificação nos padrões ICP –
Brasil. Os documentos acima referidos deverão ser enviados para o correio
eletrônico ri-securitizadora@polocapital.com, com cópia para contencioso@
pentagonotrustee.com.br. Para maiores informações, poderão ser enviados
e-mails para: ri-securitizadora@polocapital.com. Rio de Janeiro, 11 de maio
de 2022. POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
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RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados acionistas, A Administração da Riocard Tecnologia da Informação ESTRUTURA SOCIETÁRIA:
incluindo detecção de máscaras; • Migração de bilhetagem da Fetranspor para
S.A. (“Companhia”) apresenta aos seus acionistas, em conjunto com as dea Riopar, com integração ao SAP; • Início da recarga remota de cartões em
monstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, o Relatório
ATMs; • Criação de API unificada para o Recarga Fácil; • Inclusão dos dados
da Administração referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
de GPS em todas as transações da bilhetagem; • Automação do processo de
2021. Mensagem da Administração: O início de 2021 trouxe a expectativa
troca de linha com o veículo em serviço; • Construção de software para consulde vacinação para o Covid-19, cenário esse que traria de volta a normalidade
ta de dados pessoais - LGPD Tela Unificada. Segurança / Antifraude: • MVB
ao cenário nacional. Com a implantação do Home Office por diversos setores
na produção de cartões novos, bem como migração do mapa dos cartões em
da economia, uma parte dos usuários deixaram de utilizar os nossos serviços,
uso; • Entrega de nova versão App Riocard com controle de login; • Entrega
impactando diretamente os nossos resultados. Apesar de uma melhoria, se
de vacinas anti-fraude cartões Classic; Atualização do servidor SFTP e habilicomparado ao ano de 2020, tomamos diversas ações para diminuir os impactação FTPS para integrações por arquivo (CCR Barcas, Metrô Rio, Supervia,
tos financeiros e, com o pensamento de “fazer mais com menos”, buscamos
SAP, Prodata, SMTR, Ecobonuz, Sonda/M2M e Proderj); • Liberação do “Miinovações que nos mantiveram alinhados com as tecnologias vigentes, entrenha Conta Evoluiu”; • Criação do Serviço Anti-Fraude de Vendas Riocard; •
gamos serviços com maior eficiência e rapidez, reduzindo custos operacionais. Evolução das Transações:
Atualizações de segurança em todos os ambientes; • Alteração do principal
Período
2021
2020
2019
serviço de segurança (SOC). Transparência: • Portal da Transparência; • ImTransações Gratuidade
7.315
6.222
14.078 DESEMPENHO OPERACIONAL DA COMPANHIA: A Riocard TI, criada com plantação da nova versão do Lista Log com resumo de serviços RDO Vans;
Transações Valoradas
31.871
27.167
42.027 o objetivo de desenvolver e operar soluções tecnológicas de meios de pa- • Criação de canal de comunicados no Telegram; • Início de processamento
gamento eletrônico para o transporte público do Estado do Rio de Janeiro, de transações de venda em dinheiro das afiliadas do Setrerj e Transônibus; •
Impactos Financeiros:
Período
2021
2020
2019 opera em 42 municípios, possuindo 8,2 milhões de usuários cadastrados, Desenvolvimento e implantação do novo modelo de extração (dados da base
Receita Líquida
38.661
32.934
60.826 entre passageiros pagantes e gratuidades, além de 38,2 milhões de cartões
Despesa
(41.317)
(47.027)
(53.514) valorados e vale-transporte registrados. É também operadora do sistema de Riocard) para ofício SIT Macaé; • Fechamento do contrato para fornecimenEbitda
(9.897)
(13.501)
12.342 vale-transporte instituído pela Lei Federal 7.418/1985. Na gratuidade são 2,7 to do serviço de monitoramento dos veículos do STPC (cabritinhos) – CooResultado
(2.656)
(14.093)
7.312 milhões de cartões, distribuídos entre Sênior, Estudantes de escolas públicas, patranscom; • Envio de relatórios à SMTR, contendo informações periódicas
Medidas para redução de custo: a) Redução do custo no contrato da IBM Estudantes de universidades, Vale Social e Intermunicipal, o Bilhete Único sobre operação e bilhetagem de vans STPL fora da rota. DIVIDENDOS: A
(sem aplicação de ajuste, absorção dos custos de hospedagem do ambien- Carioca e o Bilhete Único de Niterói. Implantou e também opera tecnologica- administração da Companhia, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 202
te SAP, upgrade do link da internet do Datacenter, absorção da operação e mente o benefício do Bilhete Único Especial. Por trás de toda essa operação, da Lei das S.A, informa que o pagamento do dividendo obrigatório é incompamonitoramento mainframe); b) Consultoria Downsize / Migração para nuvem; que atinge 5 milhões de transações por dia, existe uma sofisticada infraestru- tível com a situação financeira, fruto dos prejuízos obtidos durante o ano de
c) Redução de 30% dos custos em chips 4G Tim e Claro; d) Melhorias de tura computacional que engloba dois mainframes, sete servidores físicos, 228 2021, razão pela qual não fará o seu pagamento, observados os procedimendesempenho de banco de dados, com redução do consumo; e) Retirada da servidores virtuais, 24 mil validadores, processamento em cloud, inteligência tos previstos no parágrafo quinto do artigo 202 da lei 6404/76. AUDITORIA:
multa SOC IBM; f) Encerramento do contrato Cittati com migração de todos artificial, data analytics e uma equipe altamente qualificada. Promovendo As demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2021
os veículos para a sonda M2M. Mesmo com os esforços empreendidos para evoluções tecnológicas e de serviços, foram entregues: Mais de 20 pro- foram auditadas pela Lopes, Machado Auditores e divulgadas aos acionistas
reduzir os custos da operação, o fraco retorno na utilização dos modais forçou jetos realizados, implantação de melhorias sistêmicas, dando mais segurança na forma do artigo 133 da Lei das S.A. AGRADECIMENTOS: A Administração
a companhia a solicitar, pelo segundo ano consecutivo, auxílio financeiro ao as operações e informações, com foco nos controles internos, aumentando a
seu acionista majoritário, Riopar, através de duas ações: a) Contrato de mú- transparência e governança junto aos clientes internos e externos. Projetos e agradece aos seus acionistas, clientes, fornecedores, instituições financeiras
tuo no valor de R$ 12.175 (doze milhões e cento e setenta e cinco mil reais); negócios: • Finalização da migração cartões VT; • Cartão Digital, com infra- e demais colaboradores, o apoio e a confiança depositados e, em especial,
b) Aditivo no contrato de prestação de serviço, garantindo que uma quantidade estrutura na nuvem AWS; • Lançamento do PIX para o APP Riocard Mais e aos seus funcionários, pelo comprometimento, dedicação, empenho e esformínima de transações seja paga, para manter o equilíbrio e a manutenção da Recarga Mais; • Projetos especiais para as cidades de Macaé e Saquarema; • ço. A Administração. Renata de Almeida Faria - Diretora Executiva - CPF:
operação de bilhetagem, permitindo que se faça frente aos custos e evitando Clube de vantagens Ecobonuz; • Criação de novo serviço para cancelamento 003.774.717-71; Armando Galhardo Nunes Guerra Junior - Presidente Execua paralisação dos serviços prestados à Riopar.
de cartões pela URA; • Novo motor biométrico para câmeras E1 para Prodata, tivo - CPF: 277.764.336-91.
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos
Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos
(Em milhares de reais)
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de R$)
Notas 2021 2020
Notas
2021
2020
2021
2020
Ativo
Receita operacional líquida
15 38.661 32.934 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Circulante
Custos dos serviços prestados
16 (39.846) (38.907) Prejuízo do exercício
(2.656) (14.093)
Caixa e equivalentes de caixa
4
509
723 Prejuízo
(1.185) (5.973) Ajustes para reconciliar o prejuízo do exerccício com recursos provenientes
Aplicação financeira - Convênio BUI/BUN
5 6.400 7.995 Receitas (Despesas) operacionais
(utilizados nas) atividades operacionaos:
Contas a receber de clientes
6
269
51 Gerais e administrativas
17 (10.237) (8.270) Provisão para contingências
(18)
(179)
Impostos a recuperar
7 2.856 3.354 Reversão/Provisões para contingências
14
18
179 Tributos diferidos
(7.850)
338
Outras contas a receber
137
80 Outras receitas/despesas operacionais
(262)
(780) Depreciação e amortização
1.769 1.343
(10.481) (8.871)
10.172 12.203
(8.756) (12.591)
Resultado antes do resultado financeiro
(11.666) (14.844) Variação nos Ativos e Passivos Operacionais:
Não Circulante
1.388
1.168 Contas a receber de clientes
Partes relacionadas e terceiros
12 4.670 3.001 Receita financeira
(218)
(15)
(229)
(79) Impostos a recuperar
Depósitos e cauções
0
10 Despesa financeira
498
(12)
18
1.159
1.089 Outras contas a receber
Tributos diferidos
19 9.262 1.412 Resultado financeiro, líquido
(57)
50
13.932 4.423 Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (10.507) (13.755) Depósitos e cauções
10
14
19
Imobilizado
8 2.147 1.376 Imposto de renda e contribuição social - diferido
7.851
(338) Fornecedores
40
(121)
7.851
(338) Obrigações sociais e trabalhistas
Intangível
9 1.085 2.215
(183)
188
17.164 8.014 Prejuízo do exercício
(2.656) (14.093) Impostos a pagar
146
(241)
27.336 20.217 Prejuízo por ação
(2,66) (14,09) Outras contas a pagar
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas 2021 2020
236
(137)
Passivo
(8.520)
(12.728)
Recursos
líquidos
aplicados
nas
atividades
operacionais
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Circulante
Fluxo de caixa das Atividades de Investimento:
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Fornecedores
12
324
284
Imobilizado
(1.188)
41
Reservas
de
lucros
Lucros/
Arrendamento mercantil
397
244
Intangível
(222)
(150)
Ca(PreContas a pagar - Convênio BUI/BUN
5 6.400 7.995
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento (1.410)
(109)
pital
Esta- Reten- juízos)
Obrigações sociais e trabalhistas
10 2.814 2.997
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
so- Le- tutá- ção de acumu332
186
Impostos a recolher
1.008
(420)
cial gal
ria lucros lados
Total Arrendamento mercantil
10.267 11.706
Partes relacionadas e terceiros
8.707 5.812
Saldos em 01 de janeiro
Não Circulante
9.716 5.392
100
20 184 18.237
- 18.541 Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento
Partes relacionadas e terceiros
12 13.938 3.561 de 2020
(214) (7.445)
(14.093) (14.093) Redução de caixa e equivalentes de caixa
Arrendamento mercantil
855
- Prejuízo do exercício
Demonstração
da
redução
do
caixa
e
equivalentes
de
caixa:
Provisões para contingências
13
484
502 Destinação do resultado do exercício:
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
início
do
exercício
723 8.168
- (14.093) 14.093
15.277 4.063 Reserva de retenção de lucros
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
509
723
Saldos
em
31
de
dezembro
Patrimônio Líquido
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(214) (7.445)
de
2020
100
20
184
4.144
4.448
Capital social
100
100
- (2.656) (2.656) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
1.692 4.348 Prejuízo do exercício
Reservas de lucros
1.792 4.448 Destinação do resultado do exercício:
levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do
- (2.656)
2.656
- ativo ou passivo afetado em períodos futuros. b) Estimativas e premissas: As
27.336 20.217 Reserva de retenção de lucros
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Saldos em 31 de dezembro
de 2021
100
20 184
1.488
- 1.792 principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. outras importantes fontes de incerteza em estimativas nas datas dos balanços, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares
moeda funcional da Companhia. 2.4. Uso de estimativas: A preparação das contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro. Perda por redude reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Histórico e Contexto Operacional: A RioCard Tecnologia da Informação demonstrações financeiras de acordo com as normas CPC exige que a Admi- ção ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por redução ao
S.A. (“RiocardTI” ou “Companhia”) foi constituída em 10 de setembro de 2007, nistração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo excede o seu
com sede na cidade do Rio de Janeiro e tem por objetivo a prestação de ser- de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda
viços de desenvolvimento e operação de sistemas de tecnologia da informa- despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas ou o seu valor em uso. c) Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o
ção, podendo, para tal, desenvolver e/ou adquirir software, adquirir ou alugar e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimoequipamentos de informática (computadores e periféricos) para todas as ne- estimativas são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisa- nial não puder ser obtido de mercados ativos, ele é determinado utilizando
cessidades de gestão das informações e processamento de dados do sistema das e em quaisquer futuros afetados. 3 - Resumo das Principais Práticas técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os
de bilhetagem eletrônica (“SBE”) do setor de transportes coletivos de passa- Contábeis: 3.1. Apuração do resultado e reconhecimento de receita: Re- dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado,
geiros do estado do Rio de Janeiro, podendo também prestar serviços de de- ceitas e despesas são reconhecidas nas demonstrações financeiras de acor- quando possível. Contudo, quando isso não for viável, um determinado nível
senvolvimento e gestão de informações ou processamento de dados para do com o período de competência em que ocorreram. 3.2. Resultados abran- de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui
outras companhias que venham a se utilizar comercialmente dos sistemas de gentes: Em suas demonstrações financeiras, a Companhia não apresentou a considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez,
bilhetagem eletrônica. A Companhia foi contratada pela Federação das Em- Demonstração dos Resultados Abrangentes para os exercícios findos em 31 risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores
presas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (“FE- de dezembro de 2021 e 2020, por motivo de não existir nenhum resultado que poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.
2021
2020
TRANSPOR”) para a prestação de serviços e oferta de soluções personaliza- se caracterize como abrangente. 3.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa:
12
23
das em meios eletrônicos de pagamento relacionados à Lei do equivalentes de caixa incluem caixa, saldos positivos em contas bancárias e Caixa e bancos
497
700
Vale-Transporte, de nº 7.418/85, à Lei do Bilhete Único Intermunicipal, nº títulos e valores mobiliários de conversibilidade imediata em montante conhe- Aplicações financeiras de liquidez imediata
509
723
5.628/09, e Lei Municipal nº 5.210/10. Em 1º de março de 2021, a Riopar Par- cido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
ticipações S.A. passou a gerenciar a bilhetagem eletrônica, assumindo todos As aplicações financeiras estão classificadas como ativos financeiros, mensu- Referem-se a títulos privados aplicados em Certificados de Depósitos Banos compromissos anteriormente relacionados à Fetranspor. A Riopar Partici- radas ao valor justo por meio do resultado. 3.4. Contas a receber de clientes: cários (“CDB”) e/ou Compromissada DI, contratados junto a entidades finanpações S.A é o principal cliente da Companhia e, no exercício findo em 31 de Referem-se, principalmente, aos valores a receber pela prestação de serviços, ceiras de primeira linha, vinculados a taxas pós-fixadas ou pré-fixadas e com
dezembro de 2021, a receita bruta dos serviços prestados é superior a 96% do faturados ou não, nas datas de encerramento das demonstrações financeiras. rentabilidade média sobre DI CETIP (“CDI”) de 90% (marcação a mercado
total da receita auferida pela RiocardTI. Indiretamente a Fetranspor possui o Será constituída provisão para créditos incobráveis em montante considerado e taxa nominal na curva). Estes títulos têm alta liquidez e são prontamente
controle da Companhia, através da holding RioPar Participações S.A. (“Rio- suficiente pela Administração, desde que a recuperação de crédito seja consi- conversíveis em um montante conhecido de caixa, dentro do prazo de 90 dias,
Par”). A Lei nº 5.628/2009, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2010, derada duvidosa. 3.5. Partes relacionadas a terceiros: A Empresa reconhe- estando sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
2021
2020
instituiu o Bilhete Único Intermunicipal (“BUI”) na Região Metropolitana do Es- ce como partes relacionadas as transações financeiras com as empresas liga- 5 - Aplicação Financeira - Bilhete Único:
Itaú e Bradesco – SBE (i)
3.755
5.060
tado do Rio de Janeiro, estabelecendo o subsídio do Estado no transporte in- das e sócios de forma direta ou indireta. 3.6. Imobilizado: O imobilizado está Banco
2.645
2.935
termunicipal. Bilhete Único Intermunicipal - BUI: Em 27 de Janeiro de 2010, a registrado ao custo histórico deduzido da depreciação acumulada, ajustados Banco Itaú – BUN SBE (ii)
6.400
7.995
RioCardTI celebrou o Termo de Convênio 01/2010 (“Convênio/2010”) com a aos seus valores de recuperação, quando aplicável. Os bens adquiridos por (i) Os recursos provenientes desse convênio, enquanto não forem utilizados
Secretaria de Estado de Transportes (“Setrans”), para operacionalização do meio de contratos de arrendamento financeiro foram reconhecidos como ativo para o repasse, são obrigatoriamente aplicados em entidades financeiras de
Bilhete Único Intermunicipal (“BUI”) com intuito de propiciar o repasse dos imobilizado. Estão sendo amortizados pelo prazo do contrato de arrendamen- primeira linha, com liquidez imediata, em operações de curto prazo lastreadas
subsídios provenientes do Fundo Estadual de Transportes às concessionárias to. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na em títulos públicos. As despesas ou receitas financeiras decorrentes desse ine permissionárias de transporte público. O Convênio/2010 estabelece que a Nota 8 e leva em consideração o tempo estimado de vida útil econômica dos vestimento não impactam o resultado financeiro da RiocardTI, uma vez que a
Companhia realize o processamento das informações de utilização do BUI e o bens, revisada anualmente e ajustada de forma prospectiva, quando aplicável. Companhia opera como uma câmara de compensação, repassando os recurrepasse dos subsídios às transportadoras, de acordo com as regras estabele- 3.7. Intangível: Os ativos intangíveis estão representados, substancialmente, sos recebidos para as concessionárias e permissionárias. As operações financidas pela Setrans. (vide nota 5). A Companhia celebrou o décimo quarto adi- por softwares. Seu valor é mensurado, no reconhecimento inicial, ao custo de ceiras dos recursos recebidos são disponibilizadas no site eletrônico Bilhete
tivo do Termo de Convênio/2013, cuja vigência é de 01/01/2022 a 31/08/2022, aquisição e, posteriormente, deduzido da amortização acumulada e perdas do Único Backoffice (“BUBKF”) e quinzenalmente é enviada prestação de contas
mantendo as características operacionais do quinto aditivo, de 31/12/2016, valor recuperável, quando aplicável. 3.8. Redução ao valor recuperável de
que incluiu um prazo de 15 dias úteis para a Companhia responder possíveis ativo: Define procedimentos visando assegurar que os ativos da Companhia à Setrans. O convênio está sujeito à fiscalização da Setrans, Auditoria Geral
não conformidades no processamento de transações do BUI, caso sejam não estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível do Estado e o Tribunal de Contas do Estado. Em 31 de dezembro de 2021
identificadas pela auditoria da Setrans. Bilhete Único Municipal do Município de ser recuperado por uso ou por venda. Caso existam evidências claras de foram registrados R$3.755 (R$5.060 em 2020) no ativo em contrapartida do
de Niterói - BUN: Em 23 de Dezembro de 2019, o Município de Niterói, por que os ativos estejam avaliados por valor não recuperável no futuro, a Compa- mesmo valor no passivo, circulante. (vide nota 1). (ii) Os recursos provenienintermédio de sua Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, assinou o nhia deverá imediatamente reconhecer a desvalorização por meio da consti- tes desse convênio, enquanto não forem utilizados para o repasse, são obrigacontrato nº 003/2019 com RioCard Tecnologia da Informação S.A “RiocardTI”, tuição da Provisão para perdas. A avaliação é feita através do teste de “impair- toriamente aplicados em entidades financeiras de primeira linha, com liquidez
que tem por finalidade a operacionalização do Bilhete Único Municipal do Mu- ment”, que visa evidenciar e mensurar a perda de capacidade de recuperação imediata, em operações de curto prazo lastreadas em títulos. As despesas ou
nicípio de Niterói “BUN”. (Vide nota 5). Mensalmente e previamente à ocorrên- do valor contábil dos ativos. 3.9. Imposto de renda e contribuição social receitas financeiras decorrentes desse investimento não impactam o resultado
cia das integrações, a Prefeitura de Niterói, até o 7º (sétimo) dia útil do mês sobre o lucro: O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são financeiro da RiocardTI, uma vez que a Companhia opera como uma câmara
corrente, transfere os recursos (subsídios) necessários para execução do ob- apurados conforme a legislação vigente, tendo alíquotas de 15%, acrescidas de compensação, repassando os recursos recebidos para as concessionárias
jeto do contrato nº 003/2019. Cabe à RiocardTI processar e repassar diaria- do adicional de 10% para o lucro tributável excedente de R$240, para imposto e permissionárias. As operações financeiras dos recursos recebidos são dismente os valores dos subsídios, que fazem parte do Fundo Municipal de de renda, e 9% sobre lucro tributável para contribuição social sobre lucro líqui- ponibilizadas no site eletrônico Bilhete Único de Niterói Backoffice (“BUBKFN”)
Transportes, às concessionárias. Atualmente o valor do subsídio é de R$ 4,00 do. Os ajustes ao resultado contábil decorrentes de despesas temporariamen- e quinzenalmente é enviada prestação de contas à Secretaria Municipal de
(quatro reais) por viagem, e o prazo de vigência do contrato nº 003/2019 é de te não dedutíveis ou de receitas temporariamente não tributáveis geram ativos Niterói. O contrato está sujeito à fiscalização da Secretaria Municipal de Ni60 (sessenta meses) a partir de 19/12/2019. Efeitos da pandemia do CO- ou passivos fiscais diferidos. As antecipações ou valores passíveis de com- terói. Em 31 de dezembro de 2021 foram registrados R$2.645 (R$2.935 em
VID-19: Em janeiro/2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 2020) no ativo em contrapartida do mesmo valor no passivo, circulante. (vide
a previsão de sua realização. 3.10. Provisões para contingências: A nota 1). 6 - Contas a Receber de Clientes: A Administração monitora suas
que a Covid-19 era uma pandemia, ou seja, uma emergência de saúde global. com
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponí- contas a receber de clientes em 31 de dezembro de 2021 e 2020 constituindo
Por conta disso, os governos nos âmbitos federal, estadual e municipal, bem avaliação
a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais provisão para créditos incobráveis para os seus recebíveis com risco provável
como várias entidades do setor privado, tomaram decisões para se adequa- veis,
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a
rem à nova realidade imposta pela pandemia. Em janeiro/2021, houve o início avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas de não recebimento, podendo ser tratada para fins tributários como dedutível
da vacinação no Brasil, que fez com que as perspectivas econômicas avan- para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri- ou indedutível. O saldo de contas a receber apresenta a seguinte composição
çassem, em um sinal de recuperação das atividades que foram reduzidas ao ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais iden- por faixa de vencimento:
2021
2020
longo de 2020. Com o avanço da vacinação, o estado do Rio de Janeiro fina- tificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Companhia A vencer
269
51
lizou o ano de 2021 com cerca de 65% da população com o esquema vacinal registra provisões para contingências no passivo circulante e no não circulan- De 1 a 89 dias
90
95
completo. Diante do cenário de maior circulação de pessoas pelo Estado, a te, de acordo com a estimativa de prazo de liquidação. 3.11. Outros ativos e De 90 a 179 dias
296
1.017
principal receita da RCTI, proveniente do número de transações processadas, passivos: Um ativo é reconhecido nos balanços quando for provável que seus A partir de 180 dias
655
1.163
registrou viés de alta na comparação com o ano anterior, registrando o cresci- benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu
(-) Provisão para créditos incobráveis
(386)
(1.112)
mento de 12% no número de transações. Apesar disso, o cenário continua custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconheci269
51
desafiador para a gestão operacional, diante da nova realidade imposta pela do nos balanços quando a Companhia possui uma obrigação legal ou consti2021
2020
menor circulação de pessoas, na comparação com o período pré-pandemia, tuída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 7 - Impostos a Recuperar
1.673
2.191
no qual registramos um total de transações processadas de 36% a menor econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo IRRF
978
959
(2021 versus 2019). Para suavizar o impacto da necessidade de capital para como base as melhores estimativas do risco envolvido.3.12. Julgamentos, CSLL
retido na fonte
41
39
remunerar a estrutura instalada para o processamento das transações, a com- estimativas e premissas contábeis significativas: a) Julgamentos: A pre- PIS
164
165
panhia adotou medidas fundamentais como: a) O cumprimento das medidas paração das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Adminis- Cofins retido na fonte
2.856
3.354
de restrições orçamentárias; b) A adoção do regime de INSS Desoneração tração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valo- Os saldos são representados por créditos tributários referentes à retenção na
(substituindo a contribuição previdenciária por um tributo incidente sobre a res apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as fonte de aplicações financeiras e por saldos credores na apuração dos imposreceita bruta); c) A renegociação dos contratos de Telecom; Apesar disso, divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações finan- tos. Os mesmos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante os
houve registro de aumento na ordem de 6,5% dos custos/despesas na compa- ceiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia diferentes períodos prescricionais, prevista em legislação específica.
ração com o ano anterior, apesar de um cenário desafiador de controle de
custos, como: a) Impacto inflacionário (IPCA fechou 2021 em 10,06%); b) Au- 8 - Imobilizado:
Taxas médias anuais de depreciação
2019 Adições Baixas
2020 Adição Baixas
2021
mento da concorrência pela mão de obra especializada de TI no mercado Custo
mundial; c) A constante necessidade de melhoria da qualidade do serviço Móveis e utensílios
10% a 20%
111
3
(2)
112
112
prestado/adoção de novas tecnologias; Apesar das medidas tomadas ao lon- Equipamentos de informática (i)
10%
3.019
478
(212)
3.285
22
3.307
go de 2020 e 2021, se fez necessária a abertura de contrato de mútuo com a Máquinas, equipamentos e leasing (i)
20% a 35%
762
(497)
265
28
(262)
31
Riopar (sócia majoritária) de aproximadamente R$ 12.175 (doze milhões e Benfeitorias
66
66
66
cento e setenta e cinco mil reais). A Alta Administração da Riopar, aprovou um Imobilizado em andamento
40
115
(155)
aditivo no contrato de prestação de serviços que afeta a principal receita da Direito de uso – imóveis
820
229
1.049
1.614
2.663
RCTI. Iniciado a partir do resultado de dezembro/2021, foi adotado um volume
4.818
825
(866)
4.777
1.664
(262)
6.179
mínimo de 140,8 (cento e quarenta milhões e oitocentas mil) transações, para Depreciação acumulada
remunerar a capacidade instalada e o investimento realizado na empresa ao Móveis e utensílios
(78)
(10)
70
(18)
(9)
(27)
longo dos anos anteriores, de forma a garantir a qualidade do serviço presta- Equipamentos de informática (i)
(2.480)
(241)
137
(2.584)
(215)
(2.799)
do. Com isso, o orçamento para 2022 contém uma previsão de crescimento de Máquinas, equipamentos, leasing (i)
(373)
(61)
315
(119)
(50)
162
(7)
receitas na ordem de 45% versus o registrado em 2021. 2 - Base de Prepara- Benfeitorias
(11)
(3)
(14)
(3)
(17)
ção para as Demonstrações Financeiras: 2.1. Declaração de conformida- Direito de uso – imóveis
(328)
(338)
(666)
(516)
(1.182)
de para as demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras fo(3.270)
(653)
522
(3.401)
(793)
162
(4.032)
ram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
1.548
172
(344)
1.376
871
(100)
2.147
contábeis adotadas no Brasil, que incluem as disposições da Lei das Socieda- (i) Os equipamentos de informática são adquiridos através de contratos de arrendamento financeiro com o Banco IBM S.A., em que os próprios equipamentos
des por Ações, os procedimentos, as orientações e as interpretações emitidas são dados em garantia. Alguns desses equipamentos tiveram a sua depreciação acelerada em função da decisão da Administração de efetuar a troca dos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis–CPC– e aprovado pelo Conselho mesmos por outros equipamentos
Federal de Contabilidade – CFC. A emissão das demonstrações financeiras 9 - Intangível:
Taxas médias anuais de amortização
2019 Adições Baixas
2020 Adições Baixas
2021
da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 10 de março
de 2022. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram Software
20%
7.952
240
(91)
8.102
9
8.111
preparadas com base no custo histórico, exceto aqueles mensurados ao valor Custo
(4.675)
(1.214)
3
(5.887)
(1.139)
(7.026)
justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresenta- Amortização
3.277
(974)
(88)
2.215
(1.130)
1.085
ção: As demonstrações financeiras estão apresentadas em real (R$), que é a
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rá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por dos contábeis. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advinprazo maior, de projeto de investimento. O orçamento poderá ser aprovado dos do uso de instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez;
pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e • Risco de mercado. A Companhia está exposta a riscos de mercado e os
e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social. instrumentos financeiros foram marcados a mercado em 31 de dezembro de
2021
2020 2021 e 2020, devidamente registrados em contas patrimoniais. As premissas
15 - Receita Operacional Líquida:
Receita SBE
40.084
33.389 de avaliação do seu valor podem ser sumarizadas, conforme seguem: Risco
(1)
2.469
2.957 de crédito: Risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrer
Receita de serviços prestados
11 - Impostos a Pagar:
42.553
36.346 perdas financeiras em função da inadimplência de suas contrapartes ou de
ISS
Cancelamentos
(231)
(293) instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiPIS/COFINS
COFINS
(1.270)
(1.083) ros. Historicamente, a Companhia não tem sofrido perdas relevantes decorIRPJ/CSLL
PIS
(275)
(234) rentes da falta de cumprimento de obrigações financeiras por parte dos projeINSS
(2.116)
(1.802) tos que realiza. Risco de liquidez: É o risco de a Companhia encontrar
ISS
(3.892)
(3.412) dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos fi12 - Partes Relacionadas e Terceiros
Receita operacional líquida
38.661
32.934 nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo fi(1) São receitas de serviços prestados, em sua maioria, relativos à manuten- nanceiro. A abordagem da Companhia na Administração de liquidez é de gaAtivo
Passivo
ção periódica de sistemas próprios para melhorar a comunicação com o SBE rantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir
2021 2020 2021 2020 e serviços de processamento das transações nos equipamentos.
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem
Federação das Empresas de Transportes 16 - Custo dos Serviços Prestados:
2021
2020 causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua reputação. Risco
FETRANSPOR
- 2.960
30
30 Custos e despesas por natureza
de mercado: É o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as
Barcas S.A.(a)
30 1.592
- Serviços de terceiros
(16.551)
(17.506) taxas de juros das aplicações financeiras ou arrendamentos obtidos pela
Concessionária do VLT Carioca S.A.
1.181
906
- Salários, encargos sociais e benefícios
(16.747)
(17.918) Companhia, uma vez que os ganhos ou perdas realizadas em função do seu
RioPar Participações S.A.
4.582
- 13.904 3.527 Infraestrutura
(3.103)
- portfólio de investimento ou decorrente de seus investimentos ou participa4
4 Depreciação e amortização
HLQ - Processamentos de Dados Ltda.
(1.110)
(814) ções em instrumentos financeiros podem oscilar em função dos juros contra5.793 5.458 13.938 3.561 Outros
(2.335)
(2.669) tados. A Companhia administra os riscos de mercado através de aplicações
Barcas S.A. (PDD)
- (1.592)
(39.846)
(38.907) financeiras em títulos de baixo risco de mercado e com baixa alavancagem
- 17 - Despesas Gerais de Administrativas:
Concessionária do VLT Carioca S.A.(PDD) (1.123) (865)
2021
2020 financeira, sempre em instituições financeiras com excelentes qualificações
(1.123) (2.457)
- Salários, encargos sociais e benefícios
(2.556)
(3.045) de mercado. O arrendamento financeiro de ativos tem sido contraído junto a
4.670 3.001 13.938 3.561 Provisão para perda
466
652 instituições de primeira linha e o risco de deslocamento das estruturas de juros
2021
2020 Prestação de serviços
Receita operacional
(4.359)
(2.612) associáveis aos fluxos de pagamentos de principal e juros de dívida é baixo.
Federação das Empresas de Transportes Despesas legais
(208)
(685) Gestão de capital: O objetivo principal da gestão de capital da Companhia é
FETRANSPOR
5.815
34.732 Aluguéis e condomínios
(221)
(215) assegurar que este mantenha uma classificação de crédito forte e uma razão
Barcas S.A. (b)
365
407 Depreciação e amortização
(660)
(529) de capital livre de problemas, a fim de apoiar os negócios e maximizar o valor
RioPar Participações S.A. (a)
34.969
318 Energia elétrica
(131)
(132) do acionista. A Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta consiConcessionária VLT Carioca S.A. (a)
288
247 Telefone e comunicação
(66)
(50) derando as mudanças nas condições econômicas. Para manter ou ajustar a
41.437
35.704 Despesas Gerais
(1.209)
Despesas gerais e administrativas
2021
2020 Outras despesas
(1.293)
(1.654) estrutura do capital, a Administração pode ajustar o pagamento de dividendos
Federação das Empresas de Transportes (10.237)
(8.270) aos acionistas. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não possui
FETRANSPOR
30
30 18 - Resultado Financeiro Líquido:
2021
2020 contratos de derivativo em aberto. 22 - Notícias Vinculadas: Operação Ponto Final: A Fetranspor (controladora da Riopar que é sócia majoritária da comRioPar Participações S.A.
2
- Receitas financeiras
32
30 Rendimentos aplicações financeiras
30
201 panhia), foi objeto de notícias veiculadas em meios de comunicação, no tocan(a) As relações entre a Riopar, Concessionária VLT Carioca S.A. e a Compa- Juros ativos e descontos
1.358
967 te às investigações em andamento relativas à operação denominada “Ponto
nhia, no que diz respeito aos direitos e obrigações inerentes ao SBE, estão
1.388
1.168 Final”, desdobramento da operação “Lava Jato”. Todavia, importante destacar
que a Riocard TI não foi afetada em sua gestão financeira, comercial e sociedescritas nos contratos de prestação de serviços de processamento de dados Despesas financeiras
firmados entre as partes. (b) Contrato de prestação de serviço com a Compa- Despesas bancárias e tarifas
(229)
(78) tária, durante os eventos relatados. 23 - Programa de Integridade: Em janei(1) ro de 2019, houve a adesão ao Programa de Integridade e Conformidade,
nhia Barcas S.A, refere-se a suporte técnico. Após acordo extrajudicial, ficou Juros passivos
(229)
(79) conforme nota explicativa nº 2 do Conselho de Gestão do Sistema Fetranspor,
estabelecido que o “contas a receber” será baixado, por entendimento das
1.159
1.089 previsto na Lei n. 12.846/13 Lei Estadual n. 7.753/17, sem quaisquer restripartes que o serviço está incluído no serviço de bilhetagem. Nas demais ope- Resultado financeiro, líquido
2021
2020 ções, expressando, desta maneira, o seu comprometimento na implementarações realizadas com as empresas do grupo e ligadas à atividade, não há 19 - Tributos Diferidos:
IRPJ/CSLL IRPJ/CSLL ção institucional das linhas fundamentais de um efetivo programa de integridaincidência de juros, atualizações monetárias sobre as operações nem contrato
484
502 de, abrangendo a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do
entre as partes. Remuneração do pessoal-chave da administração da Provisão para contingência
38 Estado do Rio de Janeiro (“Fetranspor”), RioPar e RioCard TI, denominado
Companhia:
2021
2020 Provisão dissídio
1.422
3.478 “Sistema Fetranspor”. O PIC do Sistema Fetranspor, baseia-se em 12 pilares,
Salários/encargos
1.066
1.039 Provisão para créditos incobráveis
1.020
135 conforme publicado no website da RioPar, no link: https://www.riopar.com.br/
32
27 Arrendamento mercantil
Outros benefícios
23.915
- integridade-e-conformidade: Dentre as ações concluídas de janeiro de 2019
1.098
1.066 Prejuízo Fiscal
400
- até o dezembro de 2021, destacamos: 1) Obtenção do suporte da alta admi13 - Provisões para Contingências: No curso normal dos negócios, a Com- Outras provisões
27.241
4.153 nistração na implementação do PIC, bem como disseminação do conteúdo da
panhia está envolvida em causas judiciais e discussões, as quais foram ou Base de cálculo diferido ativo
Lei Anticorrupção e LGPD; 2) Estruturação da Gerência de Controles Internos
podem vir a ser levantadas pelas autoridades competentes, incluindo, dentre Imposto de renda e contribuição social diferidos
9.262
1.412 e do Comitê de Integridade e Conformidade (CIC), com o intuito de apoiar o
ativos - 34%
outras, questões de ordem cível e trabalhista. Os passivos contingentes da
7.851
(338) Compliance Officer na concepção, desenvolvimento e monitoramento do PIC
Companhia resultam de litígios ou autos de infração das autoridades fiscais Efeito no resultado do IR e CS diferidos
e são mensurados pela Administração com apoio de assessores jurídicos da A Companhia optou pela apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real desde 2019; 3) Promoção de campanhas de comunicação de ações vinculaCompanhia. A movimentação dos saldos de contingências prováveis está de- anual, utilizando-se da faculdade de suspender ou reduzir o pagamento des- das ao PIC na intranet e websites do Sistema Fetranspor; 4) Revisão dos vates tributos em cada mês mediante comprovação, através do levantamento de lores organizacionais e lançamento dos seguintes normativos: Código de Conmonstrada a seguir:
2019 Adições Reversões 2020 Adições Reversões 2021 balancetes mensais, que o valor já antecipado excede o valor dos tributos do duta, Política de Segurança da Informação, Política de Confidencialidade e
Natureza
Trabalhistas
243
1.734
(1.900)
77
757
(814)
20 período em curso. 20 - Seguros (não revisado pelos auditores indepen- Privacidade das Informações, Política de Sanções e Medidas Disciplinares,
Cíveis
438
7.505
(7.518) 425
5.966
(5.927) 464 dentes): A Administração da Companhia considera que todos os ativos e res- Norma de Home Office; 5) Realização de treinamentos internos e externos em
681
9.239
(9.418) 502
6.722
(6.741) 484 ponsabilidades de valores e riscos relevantes estão cobertos por seguros su- relação ao conteúdo da Lei Anticorrupção, Política de Segurança da InformaA Companhia possui, também, processo de natureza cível, envolvendo risco ficientes para salvaguardar o negócio de eventuais sinistros. 21 - Instrumentos ção, Código de Conduta, Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), treinaFinanceiros: 21.1. Gestão de risco financeiro: A Companhia mantém ope- mentos mensais de Segurança da Informação, Assédio Moral e Assédio Sexude perda “Possível”, no montante de R$87 para o qual não há necessidade
rações com instrumentos financeiros e define quais são os limites apropriados al no Ambiente de Trabalho; 6) Suporte às áreas de negócios (1ª linha de
de provisão, somente a divulgação.
14 - Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social, totalmente subscrito e aceitáveis considerando as suas operações e objetivos. A administração defesa) ao mapeamento de seus processos, diagnóstico de riscos e controles,
e integralizado, é de R$100.000 e está representado por 100.000 ações or- desses instrumentos patrimoniais é efetuada por meio de estratégias opera- segregados na frente geral (PIC Geral) e digital (PIC Digital); 7) Elaboração e
dinárias no valor nominal de R$1 (um real) cada, de titularidade de pessoas cionais visando a liquidez, rentabilidade e segurança. Todas as operações da suporte à revisão/elaboração de normativos; 8) Reestruturação do canal conCompanhia são realizadas com bancos de reconhecida liquidez, o que reduz fidencial de diálogo e denúncias VOZ ATIVA, que, desde agosto de 2019,
jurídicas residentes e domiciliadas no País, conforme demonstrado abaixo:
Acionistas
Ações
% seus riscos. A política de controle consiste no acompanhamento periódico das passou a ser gerido pela Gerência de Controles Internos e Riscos, com o suRioPar Participações S.A.
85.250
85,25% taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não efetua porte da Auditoria Interna e do CIC; 9) Planejamento e realização dos procedi14.750
14,75% aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos mentos de diligências periódicas de pessoas físicas e jurídicas (Background
HLQ Processamento de Dados Ltda.
100.000
100,00% de risco. Os valores estimados de realização de ativos e passivos financeiros Check e Due Diligence); 10) Realização de investigações internas; 11) SuporReserva legal: Foi constituída à base de 5% do lucro líquido do exercício, até da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no te técnico na implementação de ações decorrentes do Programa de Goveratingir 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido da mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável nança em Proteção de Dados Pessoais e Privacidade; 12) Suporte técnico na
reserva de capital. Dividendos: É assegurado aos acionistas um dividendo julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir implementação e ações decorrentes do Planejamento Estratégico de Segumínimo correspondente a 1% do lucro líquido do exercício, conforme estatuto a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as rança da Informação; 13) Suporte técnico na implementação e ações decorsocial. Reserva estatutária: Foi constituída à base de 1% do lucro líquido do estimativas a seguir indicam, necessariamente, os montantes que poderão vir rentes do Planejamento Estratégico de Segurança da Informação; 14) Apoio à
exercício, conforme estatuto. Reserva de retenção de lucros: A Assembleia a ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodolo- reestruturação do Portal da RioPar e da Fetranspor, bem como da intranet do
Geral poderá, por proposta dos órgãos da Administração, deliberar para reter gias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estima- Sistema Fetranspor, com a introdução de uma seção de Integridade e Conforparcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela, dos. Aplicações de renda fixa em CDB estão sendo apresentados pelo valor midade. 24 - Eventos Subsequentes: A Companhia avaliou os acontecimenpreviamente, aprovado. O orçamento, submetido pelos órgãos da Administra- justo por meio do resultado. Para os demais ativos e passivos financeiros, tos entre a data base das presentes Demonstrações Contábeis e a data de
ção com a justificativa da retenção de lucros proposta, deverá compreender dadas as características e os prazos de vencimento dos mesmos, a Adminis- divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem ditodas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e pode- tração acredita que os valores justos não diferem de forma relevante dos sal- vulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.
Armando Galhardo Nunes Guerra Junior - Diretor Presidente
Renata de Almeida Faria - Diretora Executiva
Julio Cesar Magalhães Cunha - Contador Responsável - RJ-099006/O-0
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da: RioCard Tecnologia da Informa- responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
ção S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações fi- Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abran- erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
nanceiras da RioCard Tecnologia da Informação S.A. (“Companhia”), que ge o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de con- riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respec- clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de- fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
tivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos monstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspon- Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma rele- pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omisdentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá- vante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conheci- são ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos conbeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre- mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
sentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há dis- auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não com o objetivo de exprespatrimonial e financeira da RioCard Tecnologia da Informação S.A., em 31 de torção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avadezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Ad- liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de ministração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apre- estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res- sentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces- de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons- sário para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distor- se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia e suas ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora- levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacontroladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi- ção das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devego de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulConselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabi- quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional gações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
lidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funauditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Ênfase referente e Operação Ponto Final: Conforme mencionado na nota operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra- Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
explicativa nº22, a Fetranspor (entidade controladora da Riopar que é sócia mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a
majoritária da Companhia) tem sido mencionada nas investigações no âmbito aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgada operação denominada “Ponto Final”, desdobramento da operação “Lava das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela audito- ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
Jato”. A Fetranspor promoveu alterações em sua gestão na sequência da re- ria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentaferida operação, tendo sido eleito um Conselho de Gestão, nomeado um novo razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão ção adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
Presidente Executivo e posto em funcionamento um programa de integridade livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
que se estende para as sociedades controladas. As demonstrações financei- erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoá- das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiênras da Companhia não incluem quaisquer efeitos que futura e eventualmente vel é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
possam advir das investigações da referida operação Ponto Final, e nossa realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
opinião não está modificada em relação a este tema. Outros assuntos: Audi- sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções trabalhos.
toria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os valores cor- podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan- Rio de Janeiro, 10 de março de 2022
respondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspara fins de comparação, foram por nós examinadas e sobre eles emitimos pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
relatório dos auditores datado de 11 de agosto de 2021, contendo a mesma nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada
ênfase mencionada acima e ressalva referente a resposta de circularização de de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos CRC-RJ-2026/O-5
Barcas S.A.. Outras informações que acompanham as demonstrações julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audito- Mário Vieira Lopes
José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC - RJ-036.737-0
contábeis e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é ria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante Contador - CRC-RJ-060.611/O-0
10 - Obrigações Sociais e Trabalhistas:
Provisões para férias
INSS
IRRF
FGTS
Outras

2021
1.893
360
400
135
26
2.814
2021
252
45
34
1
332

2020
2.107
347
342
132
69
2.997
2020
161
24
1
186

B3 registra R$ 5,1 bilhões em contratos de derivativos

A

B3, bolsa do Brasil,
registrou 42.000
contratos atrelados
a criptoativos, no primeiro
trimestre de 2022, com
volume financeiro correspondente a R$ 5,1 bilhões. Os dados incluem
contratos de derivativos
(opções flexíveis e swap)
e COEs (Certificados de

Operações
Estruturadas).
Os investidores pessoas
físicas foram responsáveis
por 90% do volume contratado no período. Os ETF’s
são os principais ativos negociados, entre eles estão
HASH11, BITH11, QBTC11 e ETHE11. O mais
popular deles, o HASH11,

que replica o Nasdaq Crypto Index, foi responsável
por 96% das operações realizadas no primeiro trimestre.
As opções flexíveis sem
CCP (sem contraparte central) estão entre as principais
escolhas dos investidores
no momento da negociação,
correspondendo a 83% das

operações atreladas a cripto
negociados nos três primeiros meses do ano e totalizaram R$ 4,6 bilhões em volume financeiro. Em seguida
temos as emissões de COE,
que foram responsáveis por
16,8% dos contratos negociados, com R$ 141 milhões
de volume financeiro, enquanto os contratos de swap

responderam por 0,2% das
operações, com R$ 339 milhões de volume financeiro.
“A B3 passou a aceitar
o registro de operações de
derivativos de balcão sem
CCP e COE referenciadas em ativos vinculados a
criptoativos em agosto de
2021 para atender à demanda crescente dos nossos

clientes. Esse movimento
foi importante para permitir ao mercado ferramentas
de gestão de risco e novas
possibilidades na oferta de
estruturas relacionadas aos
criptoativos”, explica Otávio de Campos Emmert,
gerente de produtos de derivativos de balcão e COEs
da B3.

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 13 de maio de 2022
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de Abril
de 2022. 1. Data, Hora e Local: No dia 28 de abril de 2022, às 14:00 horas, por meio de
sala virtual organizada pela OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”), de
acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976
(“Lei das S.A.”), com a redação dada pela Lei nº 14.030, de 28 julho de 2020, que permite
que a votação e participação dos acionistas nas Assembleias das sociedades seja feita à
distância.2.Presenças:Presentesacionistastitularesdeaçõesordináriasrepresentativas
de 69,11% do capital social, por meio do envio de boletins de voto a distância e da
participação por meio de sala virtual, nos termos do parágrafo único do art. 127 da Lei das
S.A. e do artigo 21-V da Instrução CVM nº 481/09. Presentes, ainda, nos termos do §1º do
art. 134 da Lei das S.A., membros da administração da Companhia, e representante dos
auditores independentes da Companhia; bem como, nos termos do §2º, II, do art. 31-B da
Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021, a Coordenadora do Comitê de
Auditoria e Compliance. 3. Convocação: O Edital de Convocação foi publicado no jornal
Monitor Mercantil na página 6 da edição de 26, 27 e 28 de março de 2022, na página 5 da
edição de 29 de março de 2022 e na página 5 da edição de 30 de março de 2022.
4. Publicações e Divulgações: As demonstrações financeiras da Companhia relativas
ao exercício social de 31 de dezembro de 2021, acompanhadas dos documentos
previstos no artigo 133 da Lei das S.A., foram publicadas em 25 de março de 2022 no
jornal Monitor Mercantil, nas páginas 25 a 33. Tais documentos, assim como todos os
demais pertinentes às matérias da ordem do dia, foram também colocados à disposição
dos acionistas na sede da Companhia e nos websites da Companhia, da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). 5. Mesa:
Nos termos da Cláusula 11 do Estatuto Social da Companhia, os trabalhos daAssembleia
Geral Ordinária foram presididos pelo Sr. Luis Antonio Gomes Araujo, que convidou o
Sr. João Siqueira para secretariá-lo. 6. Ordem do Dia: I. Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do
Parecer emitido pelos Auditores Independentes e do Parecer emitido pelo Comitê de
Auditoria e Compliance, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021; (ii) fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo
mandato; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv)
fixar o montante global da remuneração anual dos administradores para o exercício social
de 2022; e II. Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre a alteração do
Estatuto Social da Companhia, de modo a incluir a Cláusula 21 e o inciso ‘xxx’ da Cláusula
30, bem como sobre a sua renumeração e consolidação. 7. Leitura de Documentos:
Dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das S.A. pelos
acionistas presentes. O mapa sintético consolidado de votação à distância foi projetado e
lido, na forma do §4º do artigo 21-W da Instrução CVM nº 481. 8. Deliberações: Tendo
sido aprovadas a lavratura da ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a
omissão de eventuais assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizado pelo
artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A., os acionistas deliberaram: (i) Aprovar, por
unanimidade de votos, registradas as abstenções dos legalmente impedidos, conforme
mapa da votação constante do Anexo I à presente ata, sem quaisquer emendas ou
ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos pareceres emitidos
pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Aprovar, por
unanimidade de votos, conforme mapa da votação constante do Anexo I à presente ata,
a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o
próximo mandato em 6 (seis) membros efetivos, sem membros suplentes; (iii) Não tendo
havido requerimento de adoção do procedimento de voto múltiplo por acionistas que
representassem, em conjunto, 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia,
eleger, para o Conselho de Administração da Companhia, conforme mapa da votação
constante do Anexo I à presente ata, a chapa composta pelos seguintes membros: (a)
Luis Antonio Gomes Araujo, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o
nº 741.945.267-91, residente na P.T. Mallings Vei 48, Oslo, 0286, Noruega, tendo sido
aprovada, ainda, a sua caracterização como conselheiro independente nos termos do
artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado da B3, do item 3.1.8 da Política de Indicação
da Companhia, e do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia; (b) Luis Claudio
Rapparini Soares, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade
n° 861038550 CREA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 817.519.907-53, com escritório na
Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11ºpavimento),
Glória, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.241-180, tendo sido aprovada,
ainda, a sua caracterização como conselheiro independente nos termos do artigo 17 do
Regulamento do Novo Mercado da B3, do item 3.1.8 da Política de Indicação da
Companhia, e do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia; (c) Flavio Nogueira
Pinheiro de Andrade, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da carteira de
identidade nº 4397450, emitida pelo IFP-RJ sob o nº 805.926.197-53, inscrito no CPF/ME
sob o nº 805.926.197-53, com escritório na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802
(10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, na cidade e Estado do Rio de
Janeiro, CEP: 20.241-180; (d) Felipe Nogueira Pinheiro deAndrade, brasileiro, casado,
empresário, portador da carteira de identidade nº 04397453-4, emitida pelo Detran-RJ,
inscrito no CPF/ME sob o nº 887.989.091-20, com escritório na Rua da Glória nº 122,
salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11ºpavimento), Glória, na cidade e
Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.241-180; (e) Ana Maria Siqueira Dantas, brasileira,
casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 04673768-0, emitida pelo
IFP-RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 879.733.087-68, com endereço profissional na
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, Conj. 31, Jardim Paulistano, na cidade e Estado de São
Paulo, CEP: 01451-000, tendo sido aprovada, ainda, a sua caracterização como
conselheira independente nos termos do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado da
B3, do item 3.1.8 da Política de Indicação da Companhia, e do artigo 22 do Estatuto Social
da Companhia; e (f) Fabio Schvartsman, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador
da carteira de identidade nº 4.144.579-X, inscrito no CPF/ME sob o nº 805.926.197-53,
com escritório na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902
(11ºpavimento), Glória, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.241-180, tendo
sido aprovada, ainda, a sua caracterização como conselheiro independente nos termos
do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado da B3, do item 3.1.8 da Política de
Indicação da Companhia, e do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. (iv) Aprovar,
por unanimidade de votos, conforme mapa da votação constante do Anexo I à presente
ata, a proposta para a remuneração anual global dos administradores para o exercício
social de 2022, no valor de até R$23.057.074,00 (vinte três milhões, cinquenta e sete mil
e setenta e quatro reais); Os conselheiros de administração ora eleitos serão investidos
em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e declarações
de desimpedimento lavrados em livro próprio, e permanecerão em seus cargos até a
Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, nos
termos do Estatuto Social. Com relação ao Sr. Luis Antonio Gomes Araujo, que possui
residência no exterior, sua posse fica sujeita, ainda, à constituição de representante
residente no país, para as finalidades do art. 146, §3º da Lei das S.A. (v) Aprovar, por
unanimidade de votos, conforme mapa da votação constante do Anexo I à presente ata,
a alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a incluir a Cláusula 21 e o inciso
‘xxx’ da Cláusula 31 (antiga Cláusula 30), que terão a seguinte redação: “Cláusula 21.
Sem prejuízo da contratação de seguros específicos para a cobertura de riscos de gestão,
a Companhia poderá celebrar, em termos e condições previamente aprovados pelo
Conselho de Administração da Companhia, contratos de indenidade (“Contratos de
Indenidade”) com seus administradores, membros de órgãos auxiliares da administração,
funcionários com cargo ou função de gestão e membros do Conselho Fiscal da
Companhia, por meio dos quais assuma a obrigação de indenizar e manter indenes tais
pessoas em relação a eventuais despesas ou potenciais perdas patrimoniais resultantes
de procedimentos judiciais, arbitrais ou administrativos que envolvam questões
relacionadas ao desempenho de suas atividades na Companhia, sendo certo, porém,
que, a Companhia não se obrigará a indenizar os respectivos beneficiários quando se
verificar que estes atuaram: (a) fora do exercício de suas atribuições; (b) com má-fé, dolo,
culpa grave ou mediante fraude; (c) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento
do interesse social da Companhia ou de suas controladas. Parágrafo Único. Os Contratos
de Indenidade deverão dispor sobre: (a) o procedimento decisório para a concessão de
indenização, que deverá prevenir potenciais conflitos de interesses e assegurar que as
decisões sejam tomadas no interesse da Companhia; (b) as hipóteses de excludentes da
obrigação de indenizar; e (c) a obrigação de devolução à Companhia de quaisquer
valores que os beneficiários tenham recebido a título de indenização, inclusive
adiantamentos de despesas, nos casos em que se restar comprovado, por meio de
procedimento a ser estabelecido nos Contratos de Indenidade, que estes não faziam jus
à indenização.” “Cláusula 31. Compete ao Conselho de Administração da Companhia,
além das demais atribuições previstas em lei ou neste Estatuto Social: [...] (xxx) aprovar
os termos e condições gerais dos Contratos de Indenidade a serem eventualmente
celebrados entre a Companhia ou qualquer de respectivos administradores, membros de
órgãos auxiliares da administração, funcionários com cargo ou função de gestão ou
membros do Conselho Fiscal, nos termos da Cláusula 21 deste Estatuto.” Em decorrência
desta deliberação, os acionistas deliberaram ainda aprovar a renumeração e a
consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo II à presente ata.
9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos desta
Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, que, após projetada e lida, foi aprovada
pelos presentes, os quais são considerados dela subscritores, nos termos da Instrução
CVM nº 481/09. Os signatários da presente ata abaixo indicados certificam a participação
dos acionistas que constam da Lista de Presença e que a Assembleia atendeu aos
requisitos legais e regulamentares para sua realização de forma digital, em especial o
disposto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020. Confere com original, lavrada em
livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022. João Siqueira - Secretário. Anexo II.
Estatuto Social Consolidado - Capítulo I - Denominação, Objeto, Sede e Duração.
Cláusula 1ª. A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por
ações que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais e
regulamentares aplicáveis. §1º. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), sujeitam-se a
Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores (se houver),
administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do
Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”). §2º. A Companhia
seus acionistas, incluindo acionistas controladores, membros do Conselho de
Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, deverão observar os
prazos, as obrigações e os procedimentos previstos no Regulamento para Listagem de
Emissores eAdmissão à Negociação de Valores Mobiliários da B3, no Manual do Emissor
da B3 e no Regulamento do Novo Mercado. Cláusula 2ª. A Companhia tem como objeto
social (i) o treinamento e consultoria em serviços de meio ambiente, energia, logística e
marítimos; (ii) serviços em campo na aquisição de dados, medições e monitoramento
ambiental; (iii) a criação e invenção de produtos e soluções nas áreas marítimas e
ambiental; (iv) especificação, execução e análise de levantamentos hidrográficos; (v)
operação, manutenção e aluguel de equipamentos de combate a derramamento de óleo
e emergências ambientais; (vi) proteção ambiental; (vii) navegação de apoio marítimo e
apoio portuário; (viii) afretamento ou aluguel de embarcações próprias ou de terceiros
para apoio as operações de exploração e produção de petróleo, energia eólica, ondomotriz
e maremotriz ou qualquer outra atividade marítima, com ou sem tripulação; operação e
locação de Veículos de Operação Remota (ROV); (ix) serviços de aquisição de imagens
e dados através de embarcações e veículos tripulados ou não, e (x) a participação no
capital social de outras sociedades. Cláusula 3ª. A Companhia tem sede e foro na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802
(10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, podendo,
por deliberação de sua Diretoria, abrir, manter e fechar filiais, escritórios e agências em
todo o território nacional e no exterior. Cláusula 4ª. O prazo de duração da Companhia é
indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Cláusula 5ª. O capital social da
Companhia é de R$842.999.412,29 (oitocentos e quarenta e dois milhões novecentos e
noventa e nove mil quatrocentos e doze reais e vinte e nove centavos), dividido em
199.959.554 (cento e noventa e nove milhões novecentas e cinquenta e nove mil
quinhentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. §1º.
A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite total de
300.000.000 (trezentas milhões) ações ordinárias, por deliberação do Conselho de
Administração, independentemente de reforma estatutária, hipótese em que competirá a
este órgão a fixação do preço de emissão e do número de ações a ser emitido, bem como
as demais condições da respectiva subscrição e integralização, inclusive a eventual
destinação de parte do preço de emissão à conta de reserva de capital. §2º. Todas as
ações de emissão da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, junto
à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em
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nome de seus titulares, sem emissão de certificados. §3º. O custo de transferência das
ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição
escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações.
Cláusula 6ª. É vedada à Companhia a emissão de ações preferenciais e de partes
beneficiárias. Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá, dentro do limite do capital
autorizado, emitir bônus de subscrição, a serem alienados ou atribuídos como vantagem
adicional quando da emissão de outros valores mobiliários, e que conferirão aos seus
titulares o direito de subscrever ações da Companhia. Parágrafo Segundo. Em caso de
mora do acionista na integralização do capital subscrito, a dívida será atualizada
monetariamente com base da variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas e sobre o
valor assim apurado incidirão tanto juros de 1% ao mês, observado o limite total da taxa
legal de juros aplicável, se houver, e quanto multa moratória de 10%, sem prejuízo das
alternativas asseguradas à Companhia em lei e no boletim de subscrição e das sanções
legais aplicáveis. Cláusula 7ª. Na emissão, dentro do capital autorizado, de ações,
debêntures conversíveis em ações, ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita
mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta
pública de aquisição de controle, a Companhia poderá excluir o direito de preferência para
os antigos acionistas ou reduzir o prazo de seu exercício. Cláusula 8ª. A Companhia
poderá outorgar ações ou opções de compra de ações de sua emissão nos termos de
planos de outorga de ações ou de opções de compra de ações de sua emissão aprovados
pela Assembleia Geral, em favor de administradores, empregados e prestadores de
serviços da Companhia ou de suas controladas. Parágrafo Primeiro. A outorga de
opções de compra de ações, nos termos deste artigo, observará o limite do capital
autorizado, inexistindo direito de preferência na outorga ou no exercício das opções,
conforme o disposto na Lei n° 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). Cláusula 9ª.
Nas deliberações daAssembleia Geral, cada ação ordinária conferirá um voto a seu titular.
Capítulo III - Assembleia Geral. Cláusula 10. A Assembleia Geral reunir-se-á,
ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e,
extraordinariamente, sempre que o interesse social o exigir, segundo as regras deste
Estatuto, e observado o disposto na Lei das Sociedades por Ações. §1º. A Assembleia
Geral poderá ser realizada presencialmente, de modo parcialmente digital ou
exclusivamente digital, conforme a regulamentação aplicável. §2º. Os documentos
pertinentes à matéria a ser deliberada nas Assembleias Gerais deverão ser colocados à
disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na data da publicação do primeiro
anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a lei ou a regulamentação
vigente exigirem a observância de prazo maior. §3º. AAssembleia Geral instalar-se-á, em
primeira convocação, com a presença de acionistas representando ao menos 25% do
capital social, salvo quando a lei exigir quórum mais elevado, e, em segunda convocação,
com qualquer número de acionistas, sem prejuízo, em ambos os casos, do quórum de
deliberação estabelecido em lei ou neste Estatuto. Cláusula 11. AAssembleia Geral será
convocada pelo Conselho de Administração da Companhia e presidida pelo Presidente
do Conselho de Administração ou por quem este indicar. Na ausência do Presidente e de
indicação deste, a Assembleia Geral será presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração, ou por quem este indicar. Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente
do Conselho de Administração bem como de qualquer indicação destes, o Presidente da
Assembleia será escolhido pela maioria dos acionistas presentes. O Presidente da Mesa
escolherá um dos presentes para secretariar os trabalhos. Cláusula 12. O acionista que
desejar participar da Assembleia Geral da Companhia deverá, com no mínimo 2 (dois)
dias de antecedência, apresentar: (i) comprovante expedido pela instituição depositária
das ações escriturais ou em custódia de sua titularidade; (ii) os documentos que
comprovem os poderes do representante legal do acionista, se aplicável; e (iii) na hipótese
de representação do acionista por procuração, o respectivo instrumento de mandato
outorgado na forma da lei e deste Estatuto Social. O acionista ou seu representante legal
deverão comparecer à Assembleia Geral munidos de documentos que comprovem sua
identidade. §1º. Inobstante o disposto no caput, o acionista que comparecer
presencialmente à Assembleia Geral, realizada de modo presencial ou parcialmente
digital, munido dos documentos referidos na Cláusula 12 acima, até o momento da
abertura dos trabalhos, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentálos previamente. §2º. O acionista que pretender participar digitalmente de Assembleia
Geral em que isto seja permitido, deverá necessariamente realizar o depósito prévio
antecipado dos documentos, como estabelecido no caput, fornecendo ainda as eventuais
informações e documentos adicionais necessários à viabilização da participação digital,
sob pena de não ser admitido no conclave. Cláusula 13. Ressalvadas as exceções
previstas em lei ou no Regulamento do Novo Mercado, as deliberações da Assembleia
Geral serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando as
abstenções e os votos nulos ou em branco. Cláusula 14. Dos trabalhos e deliberações
da Assembleia Geral será lavrada ata, a qual será assinada pelos integrantes da mesa e
pelo menos por acionistas suficientes à formação da maioria, observando-se a legislação
e a regulamentação aplicáveis em relação aos acionistas que enviem boletim de voto a
distância ou participem por meio digital. Cláusula 15. Consideram-se presentes à
Assembleia Geral e subscritores da respectiva ata os acionistas que tenham enviado
boletim de voto a distância válido ou que registrem sua presença a distância, na forma
prevista pela regulamentação da CVM. Cláusula 16. A Assembleia Geral fixará o
montante global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal.
Parágrafo Único. Observado o limite da remuneração global aprovado pela Assembleia
Geral, caberá ao Conselho de Administração fixar a remuneração individual de seus
membros e dos membros da Diretoria. Cláusula 17. Compete à Assembleia Geral, além
das demais atribuições previstas em lei ou neste Estatuto Social, deliberar sobre as
seguintes matérias: (i) contas dos administradores e demonstrações financeiras; (ii)
destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, ressalvado o
disposto na Cláusula 45 abaixo; (iii) eleição e destituição dos membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal, se instalado; (iv) alteração do Estatuto Social da
Companhia; (v) aumento ou redução do capital social da Companhia, sem prejuízo da
autorização constante no parágrafo 1º da cláusula 5ª; (vi) fusão, cisão, incorporação ou
incorporação de ações envolvendo a Companhia; (vii) proposta de saída da Companhia
do Novo Mercado e cancelamento do registro de companhia aberta; (viii) suspensão do
exercício de direitos de acionista, na forma do disposto noArtigo 120 da Lei das Sociedades
por Ações; (ix) dissolução, liquidação (incluindo a cessação do estado de liquidação),
pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, ou de suas
controladas; e (x) negociação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, se o
Conselho de Administração não for competente segundo a regulamentação em vigor.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese o Presidente da Assembleia computará voto
proferido com infração a acordo de acionistas devidamente arquivado na Companhia,
qualquer que seja a alegação formulada pelo acionista visando à aceitação de seu voto.
Capítulo IV - Administração da Companhia. Cláusula 18. A Companhia será
administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria. Parágrafo Único.
A investidura dos administradores independerá de caução ou outra garantia, e dar-se-á
pela assinatura do respectivo termo de posse, que deverá contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória estabelecida na Cláusula 56. Cláusula 19. Os cargos de
presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo
da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto em decorrência
de vacância, observados os prazos e obrigações de divulgação e regularização previstos
no Regulamento do Novo Mercado. Cláusula 20. Os administradores poderão participar
nos lucros, na forma da lei. Cláusula 21. Sem prejuízo da contratação de seguros
específicos para a cobertura de riscos de gestão, a Companhia poderá celebrar, em
termos e condições previamente aprovados pelo Conselho de Administração da
Companhia, contratos de indenidade (“Contratos de Indenidade”) com seus
administradores, membros de órgãos auxiliares da administração, funcionários com
cargo ou função de gestão e membros do Conselho Fiscal da Companhia, por meio dos
quais assuma a obrigação de indenizar e manter indenes tais pessoas em relação a
eventuais despesas ou potenciais perdas patrimoniais resultantes de a procedimentos
judiciais, arbitrais ou administrativos que envolvam questões relacionadas ao
desempenho de suas atividades na Companhia, sendo certo, porém, que, a Companhia
não se obrigará a indenizar os respectivos beneficiários quando se verificar que estes
atuaram: (a) fora do exercício de suas atribuições; (b) com má-fé, dolo, culpa grave ou
mediante fraude; (c) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse
social da Companhia ou de suas controladas. Parágrafo Único. Os Contratos de
Indenidade deverão dispor sobre: (a) o procedimento decisório para a concessão de
indenização, que deverá prevenir potenciais conflitos de interesses e assegurar que as
decisões sejam tomadas no interesse da Companhia; (b) as hipóteses de excludentes da
obrigação de indenizar; e (c) a obrigação de devolução à Companhia de quaisquer
valores que os beneficiários tenham recebido a título de indenização, inclusive
adiantamentos de despesas, nos casos em que se restar comprovado, por meio de
procedimento a ser estabelecido nos Contratos de Indenidade, que estes não faziam jus
à indenização. Conselho de Administração - Composição. Cláusula 22. O Conselho
de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove)
membros titulares e até igual número de suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral para mandatos unificados de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. §1º.
O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos pelo
Conselho de Administração na primeira reunião após a posse de seus membros para um
novo mandato, ou posterior à eleição do substituto, em caso de vacância de qualquer
daqueles cargos, observado o disposto nas Cláusulas 28 e 29 abaixo. §2º. O Conselho
de Administração adotará um Regimento Interno que disporá, dentre outras matérias
julgadas convenientes, sobre seu próprio funcionamento, direitos e deveres dos seus
membros e seu relacionamento com a Diretoria e demais órgãos sociais. §3º. A indicação
de membros ao Conselho de Administração deverá observar os requisitos previstos na
Política de Indicação da Companhia, no Estatuto Social, no Regulamento do Novo
Mercado, na Lei das Sociedades por Ações, bem como nas demais legislações e
regulamentações aplicáveis. §4º. Respeitado o disposto no caput desta Cláusula, o
número de membros que integrarão o Conselho de Administração em cada gestão
deverá ser fixado em cada Assembleia Geral, cuja ordem do dia inclua a eleição da
totalidade de seus membros. Cláusula 23. Dos membros do Conselho deAdministração,
no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros
independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a
caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros
independentes ser deliberada pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Único.
Quando, em decorrência da aplicação do percentual referido no caput desta Cláusula,
resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o
número inteiro imediatamente superior. Eleição. Cláusula 24. Ressalvada a hipótese de
adoção do procedimento de voto múltiplo e a possibilidade de eleição em separado nas
hipóteses legais, a eleição dos membros do Conselho de Administração dar-se-á pelo
sistema de chapas. §1º. Na eleição de que trata esta Cláusula, somente poderão
concorrer as chapas: (a) indicadas pelo Conselho de Administração; ou (b) que sejam
indicadas, na forma prevista no §3º desta Cláusula, por qualquer acionista ou conjunto de
acionistas. §2º. O Conselho de Administração deverá, na data da convocação da
Assembleia Geral destinada a eleger a totalidade dos membros do Conselho de
Administração, disponibilizar aos acionistas as informações e declarações relativas a
cada um dos integrantes da chapa por ele indicada, nos termos exigidos pela legislação
e regulamentação vigentes, bem como pela Política de Indicação da Companhia,
inclusive com relação à caracterização dos candidatos como independentes nos termos
do Regulamento do Novo Mercado. §3º. Os acionistas ou conjunto de acionistas que
desejarem apresentar outra chapa para concorrer aos cargos no Conselho de
Administração deverão encaminhar à Companhia as informações, documentos e
declarações a que se refere o Parágrafo anterior, cabendo à Companhia, após a devida
conferência, proceder à respectiva divulgação nos termos da regulação vigente. §4º.
A mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas, inclusive aquela indicada pelo
Conselho de Administração. §5º. Cada acionista somente poderá votar em uma chapa,
sendo declarados eleitos os candidatos da chapa que receber maior número de votos na
Assembleia Geral. Cláusula 25. Não obstante o disposto na Cláusula 24 acima, na
eleição do Conselho de Administração é facultado aos acionistas requerer, na forma da
lei, a adoção do processo de voto múltiplo, desde que o façam, no mínimo, 48 (quarenta
e oito) horas antes da Assembleia Geral. §1º. A Companhia, imediatamente após o
recebimento válido do pedido de adoção do voto múltiplo, deverá divulgar comunicação
informando a sua adoção, nos termos da regulamentação aplicável. §2º. Na hipótese de
adoção do processo de voto múltiplo, deixará de haver a eleição por chapas, passando a
ser considerados candidatos os integrantes das chapas de que trata a Cláusula 24, bem
como os candidatos que vierem a ser indicados por acionistas para eleição pelo processo
de voto múltiplo, desde que sejam apresentadas à Assembleia Geral as informações e
declarações referentes a tais candidatos a que se refere o §2º da Cláusula 24 deste
Estatuto. Cláusula 26. Caso a Companhia venha a estar sob controle de determinado
acionista ou grupo de acionistas, será permitido a acionistas representando 10% (dez por
cento) do capital social requerer e promover a eleição em separado de um membro do
Conselho de Administração e seu respectivo suplente, na forma prevista no §4º do Artigo
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141 da Lei das Sociedades porAções, desde que, para tais fins, tais acionistas comprovem
a titularidade ininterrupta do referido percentual mínimo de participação acionária durante
o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da respectiva
Assembleia Geral. Reuniões e Substituições. Cláusula 27. O Conselho deAdministração
deverá se reunir, ordinariamente, no mínimo a cada 3 (três) meses, conforme calendário
aprovado por seus membros anualmente, e, extraordinariamente, quando necessário
aos interesses sociais, mediante convocação por escrito entregue aos demais membros
do Conselho de Administração. §1º. As convocações das reuniões do Conselho de
Administração deverão ser realizadas com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência,
em primeira convocação, e 2 (dois) dias, em segunda convocação, por escrito, por meio
de carta, telegrama, fax, e-mail ou outra forma que permita a comprovação do recebimento
pelo destinatário, contendo a indicação de data, hora, local da reunião e ordem do dia. §2º.
As reuniões serão convocadas pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração ou por 2 (dois) de seus membros em conjunto. §3º. As reuniões do
Conselho de Administração instalar-se-ão com a presença da maioria dos seus membros
em exercício, e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes.
§4º. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a
reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração.
Cláusula 28. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas
preferencialmente na sede social da Companhia, podendo também ser realizadas em
outros locais no município do Rio de Janeiro, e serão presididas pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração. Na ausência de ambos, a reunião será presidida por um conselheiro
indicado pela maioria dos conselheiros presentes à referida reunião. §1º. O Conselho de
Administração poderá convidar membros da Diretoria e outros órgãos ou departamentos
da Companhia, bem como eventuais terceiros, para fins de discussão, apresentação de
informações e esclarecimentos de assuntos do interesse da Companhia e de suas
Controladas, ou que sejam úteis ou necessários à deliberação de matéria que constar da
ordem do dia. §2º. Os membros do Conselho de Administração poderão participar das
reuniões por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, ou por qualquer outro
meio de comunicação que permita a identificação do conselheiro e a comunicação
simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os
conselheiros serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente
ata ou enviar por escrito, inclusive por meio eletrônico, sua concordância com o respectivo
conteúdo. §3º. Das reuniões do Conselho de Administração, serão lavradas atas em livro
próprio, tornando-se válidas e efetivas com a assinatura ou concordância expressa, nos
termos do §2º desta Cláusula, de tantos membros quantos bastem para constituir o
quórum requerido para aprovação das matérias constantes da respectiva ordem do dia.
Cláusula 29. No caso de ausência, impedimento ou vacância de cargo exercido por
qualquer membro efetivo do Conselho de Administração, suas funções de conselheiro
deverão ser assumidas pelo respectivo suplente, se houver, durante a ausência ou
impedimento temporário ou após a constatação do impedimento definitivo ou vacância.
Não havendo suplentes, nos casos de ausência ou impedimento temporário que não
superem 90 (noventa) dias (exceto se diversamente deliberado pelo Conselho de
Administração), preservar-se-á o funcionamento do Conselho de Administração, desde
que respeitado o número mínimo de membros. Nos demais casos, observar-se-á o
disposto na Cláusula 30 abaixo. Cláusula 30. Em caso de impedimento definitivo ou
vacância de qualquer dos cargos de membro do Conselho de Administração, caberá aos
conselheiros remanescentes nomear o substituto, que servirá até a primeira Assembleia
Geral subsequente, quando um novo membro titular e, se for o caso, seu respectivo
suplente, serão eleitos e permanecerão no cargo até o final do mandato do membro
substituído. Ocorrendo impedimento definitivo ou vacância da maioria dos cargos do
Conselho de Administração, deverá ser imediatamente convocada Assembleia Geral
para eleger os substitutos, os quais deverão completar o mandato dos substituídos.
Parágrafo Único. Em caso de ausência, impedimento ou vacância do cargo de
Presidente do Conselho de Administração, as funções de presidência do órgão serão
assumidas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração durante a ausência ou
impedimento ou após a vacância, sem prejuízo, se aplicável, da eventual indicação de
substituto para sua posição de Conselheiro, nos termos do caput desta Cláusula.
Competência. Cláusula 31. Compete ao Conselho de Administração da Companhia,
além das demais atribuições previstas em lei ou neste Estatuto Social: (i) fixar a orientação
geral dos negócios da Companhia e das sociedades sob seu controle; (ii) eleger e destituir
Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto no presente
Estatuto Social; (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros
e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de
celebração pela Companhia ou pelas sociedades sob seu controle, e quaisquer outros
atos; (iv) convocar as assembleias gerais; (v) manifestar-se sobre o relatório da
administração, as contas da Diretoria e todas as demonstrações financeiras da
Companhia, submetendo-as à aprovação da Assembleia Geral quando for o caso; (vi)
fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,
observado o limite da remuneração global aprovado pela Assembleia Geral; (vii) definir os
critérios gerais de remuneração e política de benefícios dos administradores da
Companhia, e, sempre que julgar necessário, das sociedades sob seu controle; (viii)
aprovar programas de remuneração com base em ações, observados os planos
aprovados em Assembleia Geral; (ix) apresentar à assembleia geral chapa para eleição
dos membros do Conselho de Administração, na forma da Cláusula 24 deste Estatuto
Social; (x) propor à assembleia geral a destinação do resultado do exercício, observado o
disposto na Cláusula 44 deste Estatuto Social; (xi) aprovar levantamento de balanços em
períodos inferiores ao exercício social, bem como a distribuição de dividendos intercalares
e intermediários e o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, nos termos da
legislação aplicável e da Cláusula 45 deste Estatuto; (xii) deliberar sobre a emissão
pública ou privada de debêntures não conversíveis, notas promissórias e outros títulos e
valores mobiliários não conversíveis em ações; (xiii) deliberar sobre a emissão de ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital
autorizado da Companhia; (xiv) deliberar sobre a celebração de instrumentos, contratos,
protocolos e quaisquer outros documentos relativos a operações de incorporação, fusão,
cisão, incorporação de ações ou quaisquer reorganizações societárias que envolvam a
Companhia, bem como sobre a submissão à Assembleia Geral de propostas relativas a
tais temas; (xv) submeter à Assembleia Geral propostas que envolvam dissolução,
liquidação (incluindo a cessação do estado de liquidação), pedido de falência ou
recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, ou de suas controladas, bem como
acerca de reforma deste Estatuto; (xvi) autorizar a aquisição de ações da Companhia para
permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, observadas as
disposições e restrições legais e regulamentares aplicáveis; (xvii) aprovar e alterar o Plano
de Negócios Anual da Companhia e de suas controladas; (xviii) aprovar a tomada de
empréstimos, obtenção de financiamentos e qualquer ato que implique endividamento da
Companhia que não esteja previsto no Plano de Negócios Anual da Companhia, (a) em
montante igual ou superior, em uma única operação ou em um conjunto de operações
relacionadas, a 5% do total de endividamento da Companhia com base em suas últimas
informações financeiras trimestrais divulgadas com revisão do auditor independente (ou
de suas demonstrações financeiras anuais auditadas, se forem mais recentes), ou (b) em
montante igual ou superior, em uma única operação ou em um conjunto de operações
relacionadas, a 2,5% do total de endividamento da Companhia, com base em suas
últimas informações financeiras trimestrais divulgadas com revisão do auditor
independente (ou de suas demonstrações financeiras anuais auditadas, se forem mais
recentes), caso o índice de endividamento líquido consolidado da Companhia e suas
controladas, consideradas em conjunto, resultante da divisão de sua dívida líquida pelo
EBITDA, seja superior a 2,5x; (xix) aprovar a aquisição ou alienação de ativos da
Companhia ou a criação de quaisquer ônus ou gravames sobre os ativos da Companhia
que não esteja prevista no Plano de Negócios Anual da Companhia, em montante igual
ou superior, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a
R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); (xx) aprovar a participação em novas
sociedades em montante superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (xxi)
aprovar a celebração de transações com partes relacionadas cujo valor envolvido, em
uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, exceda
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), se limite mínimo de valor inferior a este não for
imposto pela Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; (xxii)
aprovar a celebração pela Companhia de acordos de acionistas em sociedades nas quais
detenha participação; (xxiii) sem prejuízo do disposto no inciso “xxi” acima, aprovar a
outorga de garantias de qualquer natureza pela Companhia em favor de controladas ou
coligadas da Companhia, (a) em montante igual ou superior, em uma única operação ou
em um conjunto de operações relacionadas, a 5% do total de endividamento da
Companhia com base em suas últimas informações contábeis trimestrais divulgadas
com revisão do auditor independente (ou de suas demonstrações financeiras anuais
auditadas, se forem mais recentes), ou (b) em montante igual ou superior, em uma única
operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a 2,5% do total de endividamento
da Companhia com base em suas últimas informações contábeis trimestrais divulgadas
com revisão do auditor independente (ou de suas demonstrações financeiras anuais
auditadas, se forem mais recentes), caso o índice de endividamento líquido consolidado
da Companhia e suas controladas, consideradas em conjunto, resultante da divisão de
sua dívida líquida pelo EBITDA, seja superior a 2,5x; (xxiv) ressalvadas as demais
atribuições previstas nesta Cláusula, aprovar a celebração de quaisquer outros contratos,
de qualquer natureza, pela Companhia, que não estejam previstos no Plano de Negócios
Anual da Companhia, em montante igual ou superior, em uma única operação ou em um
conjunto de operações relacionadas, a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais);
(xxv) escolher e destituir os auditores independentes da Companhia, considerada a
manifestação do Comitê de Auditoria e Compliance; e (xxvi) deliberar sobre a escolha de
empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da
Companhia para fins da OPA por Atingimento de Participação Relevante; (xxvii)
manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio
de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do
edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a
conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse
da Companhia e do conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos
potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo
ofertante em relação à Companhia; (iii) eventuais alternativas à aceitação da oferta
pública de aquisição de ações disponíveis no mercado; (xxviii) aprovar as políticas
corporativas, conforme propostas que lhe sejam submetidas pelos órgãos competentes;
(xxix) aprovar a criação de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração,
permanentes ou temporários, e eleger os membros que irão compor tais comitês; e (xxx)
aprovarostermosecondiçõesgeraisdosContratosdeIndenidadeaseremeventualmente
celebrados entre a Companhia ou qualquer de respectivos administradores, membros de
órgãos auxiliares da administração, funcionários com cargo ou função de gestão ou
membros do Conselho Fiscal, nos termos da Cláusula 21 deste Estatuto. Diretoria.
Cláusula 32. A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 12 (doze)
diretores, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, dos quais 1 (um)
Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente, 1 (um) Diretor de Relação com
Investidores, 1 (um) Diretor Financeiro e os demais com sua designação e competência
estabelecidas pelo Conselho de Administração. §1º. Os Diretores serão eleitos para
mandatos unificados de 2 (dois) anos, admitida a reeleição, e continuarão no exercício
dos cargos até eleição e posse de seus substitutos. §2º. Um mesmo Diretor poderá, a
critério do Conselho de Administração, acumular duas ou mais Diretorias da Companhia.
§3º. A indicação de membros para a Diretoria deverá observar a Política de Indicação da
Companhia, o Regulamento do Novo Mercado, a legislação e a regulamentação
aplicáveis, devendo observar os critérios de ilibada reputação no mercado e reconhecida
competência. Cláusula 33. Competirá à Diretoria a prática dos atos necessários ao
funcionamento regular da Companhia e à gestão dos negócios sociais, bem como decidir
sobre matérias que não sejam de competência privativa da Assembleia Geral ou do
Conselho de Administração (ressalvadas as competências individuais de cada membro
da Diretoria), devendo os Diretores atuar de acordo com as suas atribuições estabelecidas
em lei, neste Estatuto Social, pelo Conselho de Administração e nas políticas corporativas
da Companhia, quando aprovadas pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único.
A Diretoria poderá aprovar a prestação de garantias em favor de suas controladas ou
coligadas, caso a operação não se enquadre nas hipóteses da Cláusula 31, incisos “xxi”
e “xxiii”. Cláusula 34. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o
exigirem e suas decisões, quando colegiadas, serão tomadas por maioria simples de
votos, observado o quórum de instalação de metade dos membros eleitos, cabendo ao
Diretor Presidente, além de seu voto, o de desempate. Cláusula 35. Sem prejuízo de
funções, competências e poderes adicionais a serem atribuídos para cada um dos
Diretores pelo Conselho de Administração, compete, especificamente: a) ao Diretor
Presidente: (i) dirigir e orientar as atividades da Companhia, inclusive pela coordenação
da atuação dos demais Diretores; (ii) dirigir as atividades relacionadas com o planejamento
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geral da Companhia e de suas controladas, traçando a estratégia global da Companhia
(observadas as orientações do Conselho de Administração); (iii) atribuir a qualquer dos
Diretores atividades e tarefas especiais, independentemente daquelas que lhes
couberem ordinariamente; (iv) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (v) zelar pela
execução das deliberações da Assembleia Geral, Conselho de Administração e da
própria Diretoria. b) ao Diretor Vice-Presidente: (i) apoiar o Diretor Presidente no exercício
de suas funções, (ii) conduzir a elaboração e execução dos planos estratégicos e
operacionais em todas as áreas da Companhia, e (iii) definir a atuação e objetivos
específicos de cada área. c) ao Diretor de Relações com Investidores: (i) a prestação de
informações aos investidores, à CVM e à bolsa de valores ou mercado de balcão onde
forem negociados os valores mobiliários da Companhia, (ii) a manutenção do registro da
Companhia atualizado e em conformidade com a regulamentação da CVM, zelando pelo
cumprimento dos requisitos e exigências regulamentares aplicáveis; (iii) representar a
Companhia perante a CVM, a bolsa de valores e demais entidades do mercado de
capitais; (iv) a supervisão dos serviços realizados pela instituição financeira depositária
das ações relativas ao quadro acionário, tais como, sem se limitar, o pagamento de
dividendos e bonificações, compra, venda e transferência de ações; e (v) o exercício das
demais funções que lhe forem atribuídas pela regulamentação aplicável ou por
determinação do Conselho de Administração. d) ao Diretor Financeiro: (i) coordenar a
elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; (ii) dirigir e liderar a
administração e gestão das atividades financeiras da Companhia; (iii) orientar e realizar a
análise de investimentos, propositura e contratação de empréstimos e financiamentos,
operações de tesouraria e o planejamento e controle financeiro da Companhia; e (iv)
submeter ao Conselho de Administração proposta para determinação do apetite para
risco da Companhia. Parágrafo Único. Os diretores sem designação específica prevista
no Estatuto Social desempenharão as funções que lhes forem atribuídas pelo Conselho
de Administração. Cláusula 36. Na ausência ou impedimento temporário do Diretor
Presidente, suas funções serão exercidas temporária e cumulativamente por Diretor
estatutário a ser designado pelo próprio Diretor Presidente ou, na ausência de tal indicação
ou impedimento temporário por conflito de interesses, por Diretor a ser designado pelo
Conselho de Administração. Na ausência ou impedimento temporário de qualquer outro
Diretor, suas funções serão exercidas temporária e cumulativamente pelo Diretor
Presidente ou por outro Diretor indicado pelo Diretor Presidente. Cláusula 37.
Ressalvadas as exceções previstas neste Estatuto Social, a Companhia será
representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (i)
do Diretor Presidente ou do Diretor Vice-Presidente isoladamente para a prática de atos e
para assinatura de documentos cujo valor envolvido não ultrapasse R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais); ou (ii) independentemente do valor envolvido (a) de
quaisquer 2 (dois) Diretores agindo em conjunto; (b) de 1 (um) Diretor agindo em conjunto
com 1 (um) procurador constituído na forma prevista neste Estatuto Social; ou, ainda, (c)
por 2 (dois) procuradores constituídos na forma prevista neste Estatuto. §1º. ACompanhia
também poderá ser representada isoladamente por 1 (um) Diretor, qualquer que seja, ou
1 (um) procurador com poderes específicos nomeado por assinatura de qualquer Diretor,
permitido o substabelecimento apenas com reserva de poderes, para a prática dos
seguintes atos: (a) a representação da Companhia em assembleias e reuniões de sócios
de sociedades da qual participe; (b) recebimento de citações ou notificações judiciais,
bem como representação da Companhia em juízo, sem poder de confessar ou renunciar
a direitos, sendo certo que a representação para prestar depoimento em juízo, sempre
que a Companhia for regularmente intimada, deverá ser feita por Diretor designado pela
Diretoria para tal fim; (c) a representação da Companhia em licitações públicas e
processos de contratação junto a empresas privadas, sem prejuízo das regras de
representação para a efetiva assinatura dos respectivos contratos; (d) a prática de atos de
simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de
economia mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS, Receita Federal do
Brasil (RFB), Secretarias de Fazenda, Prefeituras, cartórios em geral, inclusive marítimo
e outras da mesma natureza, podendo, nesta hipótese, o procurador substabelecer para
terceiros; (e) representação da Companhia perante autarquias, órgãos e agências
reguladoras e autorreguladoras tais como Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Agência Nacional do Petróleo
(ANP), Autoridade Marítima (Marinha do Brasil), B3 e outras de mesma natureza; ou (f)
assinatura de correspondências, cartas e atos de simples rotina. §2º. Adicionalmente às
hipótesesprevistasnocaputeno§1ºdestaCláusula,aDiretoriapoderá,excepcionalmente,
autorizar a representação da Companhia por um único diretor ou um único procurador
constituído especialmente, discriminando, na ata da reunião, a justificativa, a finalidade e
os limites dos poderes outorgados, e em seguida comunicando o fato ao Conselho de
Administração. §3º. A nomeação de procurador pela Companhia deverá observar o
disposto nesta Cláusula 37, sendo certo que os mandatos não poderão ter prazo superior
a 1 (um) ano, salvo aqueles para representação em processos administrativos e judiciais,
que vigorarão enquanto tramitar o respectivo processo ou até sua revogação ou renúncia,
e somente permitirão substabelecimento com reserva de poderes. Capítulo V - Órgãos
Auxiliares da Administração. Cláusula 38. O Conselho de Administração e a Diretoria,
para melhor desempenho de suas funções, poderão criar comitês adicionais,
permanentes ou não, para assessorá-los no cumprimento de suas respectivas
atribuições, com objetivos específicos, designando os seus respectivos membros.
Cláusula 39. Sem prejuízo de outros comitês que o Conselho de Administração venha a
criar, a Companhia terá, obrigatoriamente, um Comitê de Auditoria e Compliance
vinculado ao Conselho de Administração, de funcionamento permanente. Comitê de
Auditoria e Compliance. Cláusula 40. O Comitê deAuditoria e Compliance contará com
um regimento interno próprio, aprovado pelo Conselho de Administração, para regular as
questões relativas a seu funcionamento e definir o papel de seu coordenador.
Cláusula 41. O Comitê de Auditoria e Compliance será formado por, no mínimo, 3 (três)
membros, sendo: a) ao menos 1 (um) deles membro independente do Conselho de
Administração da Companhia, como definido pelo Regulamento do Novo Mercado; b) a
maioria deles independente, como definidos pela Instrução CVM 308/99; c) ao menos 1
(um) deles com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, como
definida pela Instrução CVM 308/99. Parágrafo Único. Um mesmo membro do Comitê
de Auditoria poderá preencher cumulativamente os requisitos descritos nas alíneas (a),
(b) e (c) do caput. Cláusula 42. Ao Comitê de Auditoria e Compliance competirá: a) opinar
sobre a contratação e destituição do auditor independente para a elaboração de auditoria
externa independente ou para qualquer outro serviço; b) supervisionar as atividades dos
auditores independentes, a fim de avaliar a sua independência, a qualidade dos serviços
prestados e a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia, bem
como as atividades da área de controles internos da Companhia, da Auditoria Interna da
Companhia e da área responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da
Companhia; c) monitorar e avaliar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles
internos, das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras da Companhia e das informações e medições divulgadas com base em
dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não
previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras; d) avaliar e
monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações
detalhadas de políticas financeiras e de risco e dos procedimentos relacionados com a
remuneração da administração, a utilização de ativos da Companhia e as despesas
incorridas em nome da Companhia; e) avaliar e monitorar, juntamente com a administração
e a Auditoria Interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas
pela Companhia e suas respectivas evidenciações, conforme previsto na Política de
Transações com Partes Relacionadas da Companhia; f) emitir pareceres e
recomendações a respeito da conformidade das transações com partes relacionadas
submetidas à deliberação do Conselho de Administração nos termos da Política de
Transações com Partes Relacionadas da Companhia; g) avaliar, monitorar e recomendar
à administração a correção ou o aprimoramento das políticas internas da companhia,
incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; h) elaborar
relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações
financeiras, contendo a descrição de suas atividades, os resultados e conclusões
alcançados e as recomendações feitas e quaisquer situações nas quais exista divergência
significativa entre a administração da Companhia, os auditores independentes e o Comitê
de Auditoria e Compliance em relação às demonstrações financeiras da Companhia; e i)
possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de
dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do
denunciante e da confidencialidade da informação. Parágrafo Único. A eventual
instalação do Conselho Fiscal, na forma da Lei das Sociedades por Ações e da Cláusula
43 abaixo, não prejudicará o funcionamento e as atribuições do Comitê de Auditoria e
Compliance. Capítulo VI - Conselho Fiscal. Cláusula 43. A Companhia terá um
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente. §1º. O Conselho Fiscal será
instalado e colocado em funcionamento nas hipóteses previstas em lei e, neste caso, será
composto por 3 (três) membros titulares e igual número de suplentes, eleitos pela

assembleia geral com mandato unificado até a primeira Assembleia Geral Ordinária que
se realizar após a sua eleição, admitindo-se a reeleição. §2º. A remuneração do Conselho
Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que o instalar e eleger, observando-se as
determinações do art. 162, §3º, da Lei das Sociedades por Ações. §3º. Uma vez instalado
o Conselho Fiscal, a posse de seus membros, efetivos e suplentes, fica condicionada à
assinatura de termo de posse, que contemplará sua sujeição à cláusula compromissória
estabelecida na Cláusula 56 deste Estatuto. §4º. O Conselho Fiscal, quando instalado,
reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que
necessário, lavrando-se atas dessas reuniões em livro próprio. Capítulo VII - Exercício
Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados. Cláusula 44.
O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantadas
as demonstrações financeiras na forma da lei. §1º. Após a dedução dos eventuais
prejuízos acumulados e da provisão para o pagamento do imposto de renda, 5% (cinco
por cento) do lucro líquido verificado será destinado à constituição da reserva legal, até
que alcance o limite previsto em lei. §2º. O lucro remanescente após a destinação à
reserva legal, ajustado por eventual constituição de reservas de contingência e as
respectivas reversões, se for o caso, terá a seguinte destinação: a) 0,1% será
necessariamente distribuído aos acionistas, como dividendos obrigatórios; b) por
proposta da administração, até 99,9% poderão ser destinados para a constituição de
Reserva de Lucros para a Expansão e Investimentos, com a finalidade de preservar a
integridade do patrimônio social, financiar a expansão das atividades da Companhia e
permitir a realização de novos investimentos, não podendo o saldo desta reserva
ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do capital social, quando somado ao saldo
das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas para contingências, de incentivos
fiscais e de lucros a realizar; e c) o saldo remanescente, se houver, terá a destinação
fixada pela Assembleia Geral, consoante proposta dos órgãos da administração.
Cláusula 45. O Conselho de Administração poderá deliberar: a) a distribuição de
dividendos com base nos lucros apurados em balanços semestrais; b) o levantamento de
balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e a distribuição de dividendos com
base nos lucros neles apurados, desde que o valor total dos dividendos pagos em cada
semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que
tratam o §1º do art. 182, da Lei das Sociedades por Ações; c) a declaração de dividendos
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço anual ou semestral; e d) o crédito ou pagamento aos acionistas, na
periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio. §1º. Os dividendos intermediários
e os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social serão, até o limite
aplicável, imputados ao dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício social em
que forem declarados. §2º. Prescrevem e revertem em favor da Companhia os dividendos
não reclamados em 3 (três) anos a contar da data em que tenham sido colocados à
disposição dos acionistas. Capítulo VIII - Ofertas Públicas Alienação de Controle .
Cláusula 46. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada
sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de
aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade
dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na
regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Cláusula 47. O adquirente do controle
fica obrigado, após a liquidação financeira da oferta pública a que se refere o caput, a
tomar as medidas cabíveis para, se necessário, recompor, nos 18 (dezoito) meses
subsequentes, o percentual mínimo de ações em circulação previsto no Regulamento do
Novo Mercado. Atingimento de Participação Relevante. Cláusula 48. Qualquer
Pessoa ou Grupo de Pessoas, que adquira ou se torne titular, de forma direta ou indireta,
por meio de uma única operação ou de diversas operações (inclusive, sem limitação, por
meio de qualquer tipo de associação que dê origem a um Grupo de Pessoas ou adesão
a Grupo de Pessoas pré-existente), de ações de emissão da Companhia ou Outros
Direitos de Natureza Societária sobre ações de emissão da Companhia, que representem,
em conjunto, 20% (vinte por cento) ou mais do total das ações de emissão da Companhia
(excluídas ações mantidas pela Companhia em tesouraria) (“Participação Relevante”)
(“Ofertante”) deverá (i) imediatamente divulgar tal informação à Companhia, e (ii) realizar
uma oferta pública de aquisição de ações da totalidade das ações de emissão da
Companhia nos termos previstos nesta Cláusula (“OPA por Atingimento de Participação
Relevante”). §1º. O preço de aquisição por ação de emissão da Companhia a ser ofertado
na OPA por Atingimento de Participação Relevante deverá ser pago em moeda corrente
nacional e à vista e não poderá ser inferior ao maior valor entre (i) o maior preço por ação,
se houver, pago pelo Ofertante nos 6 (seis) meses que antecederam o atingimento da
Participação Relevante (incluídas também em tal período as operações que tenham
resultado no referido atingimento), em negociação privada ou pública, atualizado pela
Taxa SELIC até a data do efetivo lançamento da OPA por Atingimento de Participação
Relevante; e (ii) o valor econômico das ações de emissão da Companhia, apurado em
laudo de avaliação elaborado por empresa especializada selecionada pelo Conselho de
Administração da Companhia, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com
base em outro critério que venha a ser definido pela CVM; valores que, em ambos os
casos, deverão ser ajustados por eventos societários posteriores, tais como a distribuição
de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos,
bonificações. §2º. Para fins de apuração do valor indicado no item (ii) do §1º acima, o
Conselho de Administração da Companhia deverá selecionar a empresa responsável
pela elaboração do laudo de avaliação, com experiência comprovada, em até 15 (quinze)
dias da comunicação pelo Ofertante do atingimento da Participação Relevante. Caso, por
qualquer razão, o Conselho de Administração utilize prazo adicional para seleção da
referida empresa, igual número de dias adicionais deverá ser acrescido ao prazo máximo
para o Ofertante publicar o edital da OPA por Atingimento de Participação Relevante, nos
termos do §4º desta Cláusula. Os custos de elaboração do laudo de avaliação correrão
integralmente pelo Ofertante. §3º. Caso o atingimento da Participação Relevante envolva,
ainda que parcialmente, a aquisição de participações indiretas na Companhia durante o
período abrangido pelo item (i) do §1º desta Cláusula, o Ofertante deverá apresentar a
demonstração justificada da parcela do valor pago correspondente ao preço por ação ou
lote de ações de emissão da Companhia na referida aquisição indireta. §4º. O edital da
OPA por Atingimento de Participação Relevante deverá ser publicado pelo Ofertante no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de atingimento da Participação
Relevante e deverá incluir a obrigação do Ofertante de adquirir, por 90 (noventa) dias a
contar da liquidação da OPA por Atingimento de Participação Relevante, até a totalidade
das ações de titularidade dos acionistas remanescentes que não venderem ações na
OPA por Atingimento de Participação Relevante, pelo mesmo preço da OPA por
Atingimento de Participação Relevante, atualizado pela taxa SELIC, ficando tal obrigação
condicionada a que, com a liquidação da OPAporAtingimento de Participação Relevante,
o Ofertante tenha atingido participação acionária superior a 50% (cinquenta por cento) do
capital social. §5º. AOPAporAtingimento de Participação Relevante deverá ser: (i) dirigida
indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado
na B3; e (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no §1º desta
Cláusula, a ser pago à vista, em moeda corrente nacional. §6º. A obrigação de realização
da OPA por Atingimento de Participação Relevante não se aplica: a) ao atingimento
individual de Participação Relevante por pessoa que integre Grupo de Pessoas que já
detenha, em conjunto, Participação Relevante; b) ao atingimento de Participação
Relevante em decorrência (i) da incorporação de outra sociedade ou de parcelas cindidas
de outra sociedade pela Companhia ou (ii) da incorporação de ações de outra sociedade
pela Companhia; c) caso o atingimento de Participação Relevante na Companhia decorra
de realização de oferta pública voluntária de aquisição de ações que tenha tido por objeto
todas as ações de emissão da Companhia (inclusive com a finalidade de aquisição do
controle da Companhia), desde que o preço pago na referida oferta tenha sido no mínimo
equivalente ao que seria pago em uma OPA por Atingimento de Participação Relevante
que tivesse se tornado obrigatória ao Ofertante no momento em que a oferta voluntária
tenha sido anunciada; d) ao atingimento de Participação Relevante em decorrência da
transferência de ações ou Outros Direitos de Natureza Societária por força de sucessão
hereditária de uma Pessoa que já detivesse Participação Relevante ou de transferência,
por esta Pessoa, a seus herdeiros legítimos, desde que exclusivamente para fins de
planejamento sucessório e devidamente comunicada à Companhia; e) ao caso de
atingimento involuntário da Participação Relevante por força de eventos que não
dependam nem resultem da prática de quaisquer atos pela Pessoa ou Grupo de Pessoas
que venha a atingir a Participação Relevante, além daqueles já descritos em outros itens
deste §6º, tais como recompra de ações pela Companhia, resgate de ações de emissão
da Companhia, desde que, nas hipóteses de atingimento involuntário abarcadas
exclusivamente por esta alínea (e) (não atingindo as demais dispensas previstas nesse
§6º), a Pessoa ou Grupo de Pessoas que tenha atingido Participação Relevante de forma
involuntária, cumulativa e tempestivamente: (i) comunique à Companhia sua intenção de
utilizar a faculdade prevista nesta alínea (e) em até 5 (cinco) dias contadas do momento
em que se tornar titular da Participação Relevante; e (ii) aliene em bolsa de valores a
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quantidade de ações representativas do capital social da Companhia que exceda a
Participação Relevante no prazo estabelecido pelo Conselho de Administração, que não
poderá ser superior a 90 (noventa) dias contados da data da notificação de que trata o item
(i) anterior; f) à subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão
primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral ou pelo Conselho de
Administração dentro do limite do capital autorizado, e cuja proposta de aumento de
capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações com base no preço
justo das ações, na forma estabelecida na legislação societária; g) a aquisições adicionais
de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza Societária sobre
ações de emissão da Companhia por determinada Pessoa ou Grupo de Pessoas (ou
adesão de ações adicionais a acordos mantidos por Grupo de Pessoas) que, no momento
de tal aquisição ou elevação da participação já fosse titular de Participação Relevante;
h) aos empréstimos (e respectivas devoluções) de ações de emissão da Companhia
realizados para o fim exclusivo de viabilizar o processo de estabilização de preço no
âmbito de ofertas públicas de distribuição de ações de emissão da Companhia; e i) caso,
no momento da aquisição da Participação Relevante por determinada Pessoa ou Grupo
de Pessoas, outra Pessoa ou Grupo de Pessoas já seja titular de mais da metade do
capital social da Companhia. §7º. A assembleia geral da Companhia poderá deliberar a
dispensa de realização da OPA por Atingimento de Participação Relevante ou alterações
em suas características em relação ao previsto nesta Cláusula, desde que: (i)
a Assembleia Geral seja realizada antes do atingimento da Participação Relevante; e (ii)
nela não votem as Pessoas ou Grupo de Pessoas que pretendam atingir Participação
Relevante e, ainda, aqueles acionistas que com eles tenham acordo para alienação ou
transferência, a qualquer título, de participação. §8º. A realização da OPA por Atingimento
de Participação Relevante não excluirá a possibilidade de outra Pessoa, ou, se for o caso,
a própria Companhia, formular uma oferta pública de aquisição de ações concorrente,
nos termos da regulamentação aplicável. §9º. Na hipótese de a Pessoa ou Grupo de
Pessoas que venha a atingir Participação Relevante não cumprir as obrigações impostas
nesta Cláusula, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos (i) para a realização
ou solicitação do registro da OPA por Atingimento de Participação Relevante, ou (ii) para
atendimento das eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de
Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual tal
Pessoa ou Grupo de Pessoas não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do
exercício de seus direitos, conforme disposto no Artigo 120 da Lei das Sociedades por
Ações, sem prejuízo da adoção adicional de quaisquer medidas judiciais cabíveis. §10º.
Para os fins do disposto nesta Cláusula, os seguintes termos terão os significados a seguir
definidos: “Pessoa” significa qualquer pessoa ou entidade, incluindo, sem limitação,
qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de
títulos, universalidade de direitos, ou qualquer outra forma de organização. “Grupo de
Pessoas” significa o grupo de pessoas ou entidades (incluindo, sem limitação, qualquer
pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos,
universalidade de direitos, ou qualquer outra forma de organização): (i) vinculadas por
contratos ou acordos de qualquer natureza relativos ao exercício de direitos como
acionistas da Companhia ou das próprias Pessoas, inclusive acordos de acionistas, seja
diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladores ou sob controle
comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum; ou (iv)
que atuem representando um interesse comum; ou (v) que estejam sob a gestão de uma
mesma pessoa, entidade ou grupo. “Outros Direitos de Natureza Societária” significa (i)
usufruto ou fideicomisso sobre as ações de emissão da Companhia; (ii) opções de
compra, subscrição ou permuta, a qualquer título, que possam resultar na aquisição de
ações de emissão da Companhia; ou (iii) contratos derivativos com liquidação física ou
financeira; ou (iv) qualquer outro direito que lhe assegure, de forma permanente ou
temporária, direitos políticos ou patrimoniais de acionista sobre ações de emissão da
Companhia. Dever Geral de Informação Sobre Participação na Companhia.
Cláusula 49. Adicionalmente às obrigações de divulgação de negociações relevantes
previstas na regulamentação, qualquer Pessoa ou Grupo de Pessoas, que venha a deter,
direta ou indiretamente, ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza
Societária sobre ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou que ultrapasse
15% (quinze por cento) do capital social estará obrigada a divulgar imediatamente,
mediante comunicação ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, as
mesmas informações exigidas pela regulamentação, sempre que, por meio de qualquer
negociação ou operação, de qualquer natureza, passe a deter participação final que
corresponda a mais 1% (um por cento) do capital da Companhia ou múltiplos de tal
percentual, até o limite de 20% (vinte por cento) (i.e. sempre que tal Pessoa ou Grupo de
Pessoas cruzar, para cima ou para baixo, os patamares de 15%, 16%, 17%, 18%, 19% e
20% do capital social da Companhia). Cancelamento de Registro de Companhia
Aberta e Saída do Novo Mercado.Cláusula 50. O cancelamento do registro de
companhia aberta deverá ser precedido de oferta pública de aquisição de ações, por
preço justo, a qual deverá observar os procedimentos e as exigências estabelecidas na
Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas
públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta.
Cláusula 51. A saída da Companhia do Novo Mercado, seja por ato voluntário,
compulsório ou em virtude de reorganização societária, deverá observar as regras
constantes do Regulamento do Novo Mercado. Cláusula 52. Nos termos do Regulamento
do Novo Mercado e ressalvado o disposto na Cláusula 53 abaixo, a saída voluntária da
Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de oferta pública de aquisição de
ações que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM
sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia
aberta e os seguintes requisitos: a) o preço ofertado deverá ser justo, calculado de acordo
com os parâmetros estabelecidos no Artigo 4º, §4º, da Lei das Sociedades por Ações e na
regulamentação aplicável da CVM, sendo possível o pedido de nova avaliação de que
trata o art. 4º-A da referida lei; e b) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações
em circulação deverão aceitar a oferta pública de aquisição de ações ou concordar
expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.
Parágrafo Único. Para fins da alínea (b) do caput, consideram-se ações em circulação
apenas as ações cujos titulares concordem expressamente com a saída do Novo
Mercado ou se habilitem para o leilão da oferta pública de aquisição de ações, na forma
da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição de
companhia aberta para cancelamento de registro. Cláusula 53. A saída voluntária do
Novo Mercado poderá ocorrer, independentemente da realização de oferta pública de
aquisição de ações, na hipótese de dispensa aprovada emAssembleia Geral, que deverá
ser instalada: a) em primeira convocação com a presença de acionistas que representem,
no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações em circulação; ou b) em segunda
convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titulares de ações em
circulação. Parágrafo Único. A deliberação sobre a dispensa de realização da oferta
pública de ações, na forma do caput, deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas
titulares de ações em circulação presentes naAssembleia Geral. Cláusula 54. É facultada
a formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a mais de uma das
finalidades previstas neste Capítulo, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei das
Sociedades por Ações ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível
compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública, não haja
prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando
exigida pela legislação ou regulamentação aplicáveis. Cláusula 55. As disposições do
Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas
hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste
Estatuto. Capítulo IX - Arbitragem. Cláusula 56. A Companhia, seus acionistas,
administradores e os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver,
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre
eles,relacionadacomouoriundadasuacondiçãodeemissora,acionistas,administradores
e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei
nº 6.385/76, na Lei das Sociedades porAções, no presente Estatuto, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como
nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da
B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado. Capítulo X - Disposições Gerais.
Cláusula 57. A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados na sede
social, cabendo à Administração abster-se de registrar transferências de ações ou outros
valores mobiliários contrárias aos respectivos termos e, ao Presidente das Assembleias
Gerais ou de órgão colegiado de deliberação da Companhia, abster-se de computar os
votos proferidos em sentido contrário ao estabelecido em tais acordos, qualquer que seja
a alegação ou justificativa apresentada. Cláusula 58. A Companhia dissolver-se-á e
entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral
(i) deliberar sobre o processo de liquidação; (ii) nomear o liquidante e eleger o Conselho
Fiscal, que deverá funcionar durante o período de liquidação; e (iii) fixar a remuneração do
liquidante e dos conselheiros fiscais. Jucerja nº 4878928, em 09/05/2022. Jorge Paulo
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Fusões e aquisições movimentaram R$ 104,9 bi em quatro meses
EUA aumentaram em 25% suas aquisições no país

O

setor de tecnologia
(internet,
software e IT
Services) é o mais ativo até
agora, com 144 transações
realizadas no Brasil, mas
sofreu uma redução de 33%
em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo
lugar está o setor de Industry-Specific Software, com
124 transações.
O mercado transacional
brasileiro registrou um total
de 761 transações e movimentou R$ 104,9 bilhões
no primeiro quadrimestre,
de acordo com o relatório
mensal do Transactional
Track Record em colaboração com o Intralinks. O
aumento foi de 16% no

número de transações em
relação ao mesmo período
de 2021. Do total, 46% possuem os valores revelados e
76% das operações já estão
concluídas.
Em abril, 161 fusões e
aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de
R$ 38,4 bilhões. Os Estados
Unidos e a Alemanha, com
85 e 16 transações, respectivamente, são os países que
mais investiram no Brasil.
No primeiro quadrimestre de 2022, as empresas
brasileiras escolheram os
Estados Unidos como seu
principal destino de investimento. Fizeram 12 transações e um total de R$ 1,1bi,

seguido pela Colômbia com
oito operações.
As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 25%
em comparação com o mesmo período do ano passado.
Já as aquisições estrangeiras
nos setores de Tecnologia
e Internet aumentaram em
38%. Em relação aos fundos estrangeiros de Private
Equity e Venture Capital
que investem em empresas
brasileiras, houve uma diminuição de 35% até abril.
Fundos
Em Private Equity, foram contabilizadas 27 tran-

sações e um total de R$
4,8bi no período, registrando uma queda de 42% no
número de operações, em
comparação com o mesmo
período de 2021.
No âmbito do Venture
Capital, foram realizadas
239 rodadas de investimento, movimentando um capital de R$ 10,8bi, o que resulta um aumento de 25% no
número de transações. No
segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 71
transações e um total de R$
24,4bi até abril, representando um crescimento de
9% no número de operações, em relação ao mesmo
período do ano passado.
A transação destaca-

da pelo TTR em abril de
2022, foi a conclusão da
venda da Oxiteni pela Ultrapar Participações para a
Indorama Ventures. O valor da transação é de USD
1,3bi. A operação contou
com a assessoria jurídica
em lei brasileira dos escritórios Stocche Forbes Advogados; BMA – Barbosa
Müssnich Aragão; Mattos
Filho, Veiga Filho, Marrey
Jr. e Quiroga Advogados.
No âmbito financeiro, a
transação foi assessorada
pelo Bank of America; Torre Deutsche Bank; e PwC.
O relatório publica os
rankings de assessoria financeira e jurídica do primeiro quadrimestre de 2022

em M&A, Private Equity,
Venture Capital e Mercados
de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida
pelo número de transações
e pelo valor total. Quanto
ao ranking de assessores financeiros, por número de
transações e em valor, lidera
o Banco BTG Pactual, com
22 operações e um total de
R$ 31,6bi.
No que se refere ao
ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstei Zilberberg
Chueiri & Potenza Advogados, com 45 operações. Em
valor, lidera o BMA-Barosa
Müssnich Aragão contabilizando um total de R$ 26,2bi.
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TERNIUM BRASIL LTDA.

CNPJ nº 07.005.330/0001-19

Relatório da Administração
As demonstrações financeiras da Ternium Brasil Ltda foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As demonstrações
financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento
da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária
e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor
independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/. O
referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 25 de março de 2022, sem modificações.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (em milhares R$)
Balanço Patrimonial
Em 31 de Dez
Em 31 de Dez
Passivo
2021
2020
Ativo
2021
2020
2.003.130 1.662.882
Circulante
6.651.423
4.031.624 Circulante
1.607.103 1.232.197
Caixa e equivalentes de caixa
365.283
150.488 Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
95.869
79.094
Contas a receber
1.587.473
1.192.137 Empréstimos e financiamentos
3.467
3.290
Adiantamento a fornecedores
35.706
28.777 Obrigações fiscais
67.630
120.027
Estoques
3.532.870
1.676.392 Provisões
47.034
58.883
Imposto a recuperar
1.091.183
941.231 Adiantamento a cliente
2.663
555
179.364
168.836
Outros créditos
38.908
42.599 Arrendamento
4.319.908 4.255.492
Não Circulante
7.977.700
8.247.161 Não Circulante
3.557.425 3.402.102
Imposto a recuperar
48.702
503.297 Empréstimos e financiamentos
709.007
831.716
Outros créditos
2.798
3.682 Arrendamento
45.057
13.581
Investimentos
1.405
1.309 Contingências
Provisões
8.420
8.093
Imobilizado
7.005.109
6.727.513 Total do Passivo
6.323.038 5.918.374
Ativos de direito de uso
854.558
952.416 Patrimônio líquido
8.306.085 6.360.411
Intangível
65.127
58.944 Capital Social
6.905.781 26.835.196
Total do ativo
14.629.123 12.278.785 Ajuste de avaliação patrimonial
(58.257)
(545.370)
Lucros (Prejuízos) acumulados
1.458.561 (19.929.415)
Demonstração do resultado
Total do passivo e patrimônio líquido
14.629.123 12.278.785
Em 31 de Dez
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
2021
2020
Movimentação do patrimônio líquido
Receita líquida
20.695.904 10.122.607
Ajustes de
Lucros
Custo das vendas
(15.040.213) (9.261.101)
Capital
Avaliação (prejuízos)
Lucro bruto
5.655.691
861.506
Social
Patrimonial acumulados
Total
Despesas de vendas
(109.144)
(52.875)
Despesas administrativas
(461.020)
(324.884) Saldos em 31 de dezem26.835.196 (1.920.019) (20.059.331) 4.855.846
Outras receitas (despesas), líquidas
71.931
96.745 bro de 2019
Lucro antes do resultado financeiro
5.157.458
580.492 Ajustes de conversão para
- 1.374.649
- 1.374.649
Receita financeira
194.228
40.710 moeda de apresentação
129.916
129.916
Despesa financeira
(96.238)
(410.251) Lucro líquido do exercício
Resultado financeiro, líquido
97.991
(369.540) Saldos em 31 de dezembro de 2020
26.835.196
(545.370) (19.929.415) 6.360.411
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
5.255.449
210.952 Ajustes de conversão para
Impostos sobre o lucro
(909.387)
(81.036) moeda de apresentação
487.114
487.114
Lucro líquido do exercício
4.346.061
129.916 Redução do capital social
com absorção dos prejuíDemonstração do resultado abrangente
zos acumulados
(19.929.415)
- 19.929.415
Em 31 de Dez
Lucro líquido do exercício
4.346.061 4.346.061
2021
2020
Distribuição de DividenLucro do exercício
4.346.061
129.916 dos e Juros sobre capital
Outros componentes do resultado abrangente
487.114 1.374.649 próprio
- (2.887.500) (2.887.500)
Ajustes de conversão para moeda de apresentação
487.114 1.374.649 Saldos em 31 de dezemResultado abrangente total
4.833.175 1.504.565 bro de 2021
6.905.781
(58.257)
1.458.561 8.306.085
1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Ternium Brasil Ltda. (“Empresa” ou “Ternium
Brasil”) tem como objeto a produção e venda de placas de aço e semiacabados,
operação portuária e geração de energia elétrica, além da venda de subprodutos
do processo siderúrgico, dentre os quais escória para a produção de cimento. A
Empresa é uma sociedade Limitada, sediada na Cidade do Rio de Janeiro. Sua
controladora final é a Ternium S/A, com sede em Luxemburgo. A aprovação para
a conclusão destas Demonstrações financeiras pela Diretoria Executiva da Ternium
Brasil ocorreu no dia 25 de março de 2022. 1.1 A pandemia COVID-19 e seus
reflexos na Ternium Brasil: Em dezembro de 2019, uma nova cepa de coronavírus (“ COVID-19 “) surgiu na China e se espalhou para o resto do mundo no início
de 2020. Com o intuito de garantir a saúde e a segurança de seus colaboradores,
clientes e fornecedores, a Ternium continua a aplicar medidas preventivas, incluindo o trabalho remoto em regime híbrido (para todos os colaboradores administrativos, por exemplo), implementação de protocolos, a fim de assegurar o distanciamento social, e fornecimento de assistência médica e suprimentos para funcionários
na planta. Até a data da elaboração deste relatório financeiro, o trabalho remoto e
as adaptações do trabalho não têm afetado de forma adversa a habilidade na condução das operações. Até a data de divulgação destas Demonstrações financeiras,
a Ternium manteve os níveis normais de produção de aço. Contudo, permanecem
as incertezas sobre a duração futura e extensão da pandemia com o aparecimento
de mais contagiosas variantes e o programa de vacinação ainda não concluído em
todo o mundo. Considerando a posição financeira e os recursos provenientes das
atividades operacionais, a Empresa avalia que possui recursos suficientes para
satisfazer a necessidade atual de capital de giro, bem como o pagamento de seus
financiamentos. Em relação a impairment de ativos não financeiros, a Empresa
avaliou os indicativos do cálculo de impairment e concluiu que não havia nenhuma
indicação para a realização de um novo teste de impairment no exercício ou reversão do impairment já reconhecido. Da mesma forma, a Empresa considera que não
espera divulgar ou incorrer em contingências relevantes relacionadas a COVID-19.
1.2 Redução de capital com absorção de prejuízos acumulados e distribuição
de dividendos: De acordo com o inciso I do Art. 1.082 do Código Civil (Lei nº 10.406
de 2002), pode a sociedade reduzir o capital mediante a modificação contratual, por
motivo de perdas irreparáveis. Dessa forma, por decisão da administração, em 3
de setembro de 2021, a Empresa realizou a redução de capital com absorção de
prejuízos acumulados até 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 19.929.415.
Em 15 de dezembro de 2021, a Empresa pagou dividendos intercalares no montante de R$ 2.795.066, com base no balanço intermediário elaborado na data de
31 de outubro de 2021, e juros sobre capital próprio relativos ao exercício findo em
31 de dezembro de 2021 no montante de R$ 92.434, totalizando R$ 2.887.500. 2
BASE DE PREPARAÇÃO: a) Declaração de conformidade: As presentes Demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos,
as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das Demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas
pela administração na sua gestão. b) Base de mensuração: As Demonstrações
financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor,
que no caso de determinados ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos
derivativos) é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação de
Demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no
processo de aplicação das práticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior
nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais
as premissas e estimativas são significativas para as Demonstrações financeiras,
estão divulgadas na Nota 2 d), abaixo. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: A moeda funcional da Empresa é o Dólar estadunidense, que melhor reflete
o ambiente econômico no qual a Empresa está inserida. Esta conclusão baseia-se
na análise dos seguintes indicadores: ▪ Moeda que mais influencia os preços de
bens e serviços. ▪ Moeda do país cujas forças competitivas e regulamentos mais
influenciam na determinação do preço de venda de seus produtos e serviços. ▪
Moeda que mais influencia material e outros custos para fornecimento de produtos
ou serviços. ▪ Moeda na qual são obtidos, substancialmente, os recursos das atividades financeiras. As Demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em
Reais, convertidas da moeda funcional Dólar Estadunidense utilizando-se os seguintes critérios: ▪ Ativos e passivos pelas taxas de câmbio de fechamento do período. ▪ Contas do resultado pelas taxas médias mensais. ▪ Patrimônio líquido pelas
taxas históricas de formação. ▪ As variações cambiais resultantes das conversões
acima referidas são reconhecidas na rubrica específica do patrimônio líquido denominada “Ajustes de avaliação patrimonial”. d) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A elaboração de Demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Empresa use de
julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. A liquidação
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes
dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente e as
variações nos saldos das estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em
que estas estimativas são revisadas. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e
premissas incluem, principalmente: • Provisão para redução ao valor recuperável
de ativos. Os ativos que têm vida útil definida são revisados para verificação de indicadores de impairment em cada data do balanço e sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
Caso exista indicador, os ativos são testados para impairment. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor
recuperável. • Contingências: A Ternium é parte (polo passivo) em diversas ações
judiciais, pleitos contratuais e outros processos judiciais, decorrentes do curso normal das operações, incluindo reivindicações de clientes em que uma terceira parte
está pedindo reembolso ou indenização. A responsabilidade da Empresa em relação a tais reivindicações, posições fiscais incertas, ações judiciais e outros processos judiciais não podem ser estimados com segurança. Periodicamente, a administração revisa o status de cada assunto significativo e avalia o risco de saída de
recursos. Se o risco de perda do pleito ou processo é considerado provável e o
valor pode ser mensurado com suficiente confiabilidade, um passivo é reconhecido.
A administração estima o valor desse passivo baseado nas informações disponíveis
e nos pressupostos e métodos que concluiu serem adequados, em conformidade
com as disposições do IFRS. Os acréscimos relativos a tais contingências refletem
uma estimativa confiável das perdas a serem incorridas baseados em informações
disponíveis, incluindo a liquidação relevante ou estratégia de liquidação, a partir da
data de preparação destas Demonstrações financeiras. À medida que a informação
adicional se torna disponível, a administração irá reavaliar a sua avaliação dos
pleitos pendentes, ações judiciais e outros processos e rever a sua estimativa. •
Impostos diferidos: A administração da Ternium decidiu por não reconhecer o ativo
fiscal diferido em 31 de dezembro de 2021, na medida em que não foi provável que
estará disponível lucro tributável contra o qual prejuízos fiscais ou créditos fiscais
não utilizados sejam utilizados. Vale ressaltar a atipicidade do ano de 2021 (“outlier”),
uma vez que os preços de placas praticados nesse período foram os maiores da
história do aço. Adicionalmente, ainda existe uma incerteza tributária com relação
a alterações das alíquotas de IRPJ e CSLL de acordo com Projeto de Lei. A administração seguirá monitorando a situação no próximo exercício. • Estoque: Redução
ao valor líquido de realização dos estoques: A Empresa avalia periodicamente
a existência de perda no valor de realização de seus ativos conforme previsto no
Pronunciamento Técnico CPC 16 - Estoques. A Empresa concluiu que em 31 de
dezembro de 2020 não havia ajuste no valor recuperável dos estoques de materiais
de redução e de produtos acabados. Em 31 de dezembro de 2021, foi constituída
uma provisão para valor recuperável dos estoques de produtos em processo no
valor de R$ 535. Provisão para giro lento e obsolescência dos estoques: A
Ternium Brasil estabelece uma provisão para giro lento e obsolescência dos estoques. A provisão para estoque lento é reconhecida por produtos acabados e em
processo, com base na análise da administração a respeito da baixa movimentação
dos itens. Para materiais auxiliares de manutenção, o cálculo é baseado em análise de baixa movimentação, a capacidade de tais materiais serem utilizados com
base nos seus níveis de preservação e manutenção e sua obsolescência potencial
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devido à mudança tecnológica. 3 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas Demonstrações
financeiras. 3.1 Caixas e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa
abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de
três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um
risco insignificante de alteração no valor e são utilizados na gestão das obrigações
de curto prazo. 3.2 Contas a receber de clientes: Inicialmente, reconhecidas pelo
valor justo, a Empresa mantém as contas a receber de clientes com o objetivo de
arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são, inicialmente
pelo valor justo, e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o
uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para perdas. Se
o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos, as contas a receber
são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo
não circulante. 3.3 Instrumentos financeiros: 3.3.1 Instrumentos financeiros
não derivativos: Instrumentos financeiros não derivativos incluem substancialmente as aplicações financeiras e caixa, as contas a receber e outros recebíveis, os
empréstimos e financiamentos e os fornecedores. A Empresa classifica seus ativos
financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: Custo Amortizado: Instrumentos que são mantidos para recebimento ou repagamento de fluxo de caixa
contratual, onde esse fluxo de caixa representa somente pagamento de principal e
juros, são mensurados a custo amortizado. Receitas e despesas de juros destes
instrumentos financeiros são incluídos em receitas e despesas financeiras utilizando o método de taxa efetiva de juros. Qualquer ganho ou perda proveniente de
desreconhecimento é reconhecido diretamente no resultado e apresentado em
receitas ou despesas financeiras, juntamente com ganhos e perdas de variação
cambial. Perdas de impairment são apresentadas em itens separados no resultado.
Valor Justo por meio de resultado abrangente: ativos financeiros que são mantidos para recebimento do fluxo de caixa contratual e para venda, onde o fluxo de
caixa do ativo representa somente pagamentos de juros e principal, são medidos
desta forma. Mudanças nos valores contabilizados são efetuadas em outros resultados abrangentes, exceto para o reconhecimento de ganhos e perdas de impairment, receita de juros e ganhos e perdas de variação cambial que serão reconhecidos no resultado. Quando o ativo financeiro é desreconhecido, os ganhos e perdas
previamente reconhecidos em outros resultados abrangentes são reclassificados
do Patrimônio Líquido para o Resultado e reconhecidos em outros ganhos/perdas.
A receita de juros desses ativos financeiros é incluída em receita financeira utilizando o método de taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas de variação cambial também
são apresentados no resultado financeiro e perdas e despesas de impairment são
apresentadas em linha separada no Resultado. Valor Justo por meio de resultado: Instrumentos financeiros que não atendem ao critério de custo amortizado ou
valor justo por meio de resultado abrangente são mensurados ao valor justo por
meio de resultado. Um ganho ou perda em um ativo financeiro que é subsequentemente medido a valor justo por meio de resultado é reconhecido no resultado e
apresentado líquido no resultado financeiro no período em que ocorrem. A classificação depende do modelo de negócio da Empresa para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. No reconhecimento inicial, a
Empresa mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de um ativo
financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de
transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados
como despesas no resultado. A Empresa reclassifica os ativos financeiros somente quando o modelo de negócios para gestão de tais ativos é alterado. Em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020, a Ternium Brasil não possui ativos financeiros ao
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 3.3.2 Ativos financeiros Impairment: A Empresa avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de
crédito associadas a ativos financeiros registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, a Empresa aplica a
abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as
perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 3.4 Instrumentos financeiros derivativos: A Empresa pode utilizar instrumentos derivativos financeiros para proteger suas exposições de risco de variação
de moeda estrangeira. Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo;
custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos.
Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as
variações no valor justo são registradas no resultado. Em 31 de dezembro de 2021
e de 2020, a Ternium Brasil não possuía instrumentos derivativos. 3.5 Estoques:
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois
o menor. O método de avaliação dos estoques é o do custo médio. O custo dos
produtos acabados e dos produtos em elaboração compreende os custos de projeto, matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respectivas
despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo os custos de empréstimos. O valor líquido de realização é o preço de venda
estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão
e os custos estimados necessários para efetuar a venda. 3.6 Ativo imobilizado:
Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou
construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução de valor
recuperável (impairment). O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à
aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Empresa inclui: o
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o
ativo no local e condição necessários para operar da forma pretendida e os custos
de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados.
Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorridos. Itens do ativo imobilizado
adquiridos ou construídos internamente são depreciados na sua totalidade, a partir
da data em que são instalados e estão disponíveis para uso sem a dedução de
valor residual. Encargos financeiros são capitalizados apenas para aqueles ativos
que estejam em formação, até o momento em que se encontrem em condições para
seu uso. Não são feitas capitalizações de juros sobre imobilizações em andamento
que representem melhorias em ativos que já estejam em funcionamento. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo
de vida útil estimado da seguinte forma: • Edifícios, instalações e benfeitorias: de 10
a 100 anos; • Máquinas e Equipamentos: de 3 a 25 anos; • Veículos, móveis e outros
equipamentos: de 3 a 10 anos. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os
valores residuais serão revistos a cada encerramento do exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. Cada componente de um item do ativo imobilizado, com custo significativo em relação ao
custo total do bem, é mensurado e depreciado separadamente. O conceito de
componentes aplicado sobre seus principais grupos de ativos irá impactar as Demonstrações financeiras na medida em que o grupamento de obras em andamento se tornar operacional. No ano de 2021 a Administração revisou a vida útil e o
valor residual dos ativos imobilizados e não foram necessários ajustes que afetassem a depreciação anual. Foi considerado o planejamento operacional da Empresa para os exercícios seguintes, seus antecedentes (benchmark), o nível de manutenção e utilização dos itens, elementos externos de comparação, tais como
tecnologias disponíveis, recomendações e manuais de fabricantes. O valor residual dos itens de imobilizado será considerado como sendo igual a zero, uma vez que
a Empresa não pretende efetuar alienação desses bens. Ganhos e perdas na
alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos
advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado, são reconhecidos no resultado em Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas. Para fins de avaliação
do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa
(UGCs)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por
impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. 3.7 Ativos intangíveis: Softwares: As
licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados.
Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de três
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anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como
despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente
atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e exclusivos,
são reconhecidos como ativos intangíveis. Os custos diretamente atribuíveis, que
são capitalizados como parte do produto de software, incluem os custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das
despesas indiretas aplicáveis. Outros gastos de desenvolvimento que não atendam
aos critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são
reconhecidos como ativo em período subsequente. Os custos de desenvolvimento
de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada, não superior a três anos. 3.8 Contas a pagar aos fornecedores: As contas
a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 3.9 Empréstimos: Os
empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante
o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa
efetiva de juros. Os empréstimos são contabilizados prospectivamente pelo custo
amortizado utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante quando o vencimento parcial ou total ocorrer no
período de até 12 meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos gerais
e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção
de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são
capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser
mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos
como despesa no período em que são incorridos. 3.10 Provisões: Uma provisão
é reconhecida quando: (i) a Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor
puder ser estimado com segurança. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a
classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na
mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões não incluem as perdas
operacionais futuras. 3.11 Imposto de Renda e contribuição social corrente e
diferido: As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado
abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido
ou no resultado abrangente. O imposto de renda e a contribuição social correntes
são apresentados líquidos, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no
ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data
do relatório. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos
usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de
diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis
nas Demonstrações financeiras. Entretanto, o imposto de renda e a contribuição
social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um
ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios, a
qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável
(prejuízo fiscal). O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são
reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro
esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias, o prejuízo fiscal e a base
negativa de contribuição social possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos
ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito
legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em
geral relacionado com a mesma autoridade fiscal. Atualmente, não são reconhecidos imposto de renda e contribuição social diferidos. 3.12 Reconhecimento da
receita: A receita é reconhecida quando (ou na proporção que) (i) satisfazer à
obrigação de desempenho ao transferir o bem ou o serviço prometido ao cliente,
que ocorre quando o controle das mercadorias é transferido e o cliente obtém os
benefícios das mercadorias, (ii) os possíveis fluxos de caixa e preço da transação
puderem ser mensurados de forma confiável, e (iii) seja provável que a Empresa
receba a contraprestação em conexão com a troca das mercadorias. O controle
sobre as mercadorias é obtido pelo cliente dependendo de quando as mercadorias
são disponibilizadas para o remetente ou o cliente obtém a posse dos bens, dependendo dos prazos de entrega. A Empresa considera que cumpriu as obrigações de
desempenho quando as mercadorias são entregues aos seus clientes ou ao expedidor que irá transportar as mercadorias. A receita reconhecida pela Empresa é
mensurada pelo preço de transação da contraprestação recebida ou a receber à
qual o Empresa tem direito, reduzido por retornos estimados e outros créditos de
clientes, como descontos e descontos de volume, com base no valor esperado a
ser realizado. 3.13 Receitas financeiras: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa
efetiva de juros. 3.14 Arrendamentos: A Empresa reconhece um ativo de direito
de uso e um passivo de arrendamento na data de início de cada contrato de arrendamento que concede o direito de controlar o uso de um ativo identificado durante
um período. A data de início é a data em que o arrendador disponibiliza um ativo
subjacente para uso pelo arrendatário. Para arrendamentos com duração inferior
a 12 meses, ou com bens de valor inferior a US$ 30 mil, nenhum ativo ou passivo
de arrendamento de direito de uso foi reconhecido. No reconhecimento inicial, o
ativo de direito de uso é mensurado considerando: ▪ O valor da mensuração inicial
do passivo de arrendamento; ▪ Quaisquer pagamentos de arrendamento feitos na
data ou antes da data de início, menos quaisquer incentivos de arrendamento; e ▪
Quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário. Após o reconhecimento inicial, os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzido de
depreciação acumulada e/ou perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados
para qualquer nova mensuração do passivo de arrendamento mercantil. A depreciação do ativo de direito de uso é calculada pelo método linear ao longo da duração
estimada do contrato de arrendamento, da seguinte forma: ▪ Edifícios e instalações
- 5-10 anos. ▪ Máquinas e equipamentos - 2-5 anos. O passivo de arrendamento é
mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento que
não estão pagos nessa data, incluindo os seguintes conceitos: ▪ Pagamentos fixos,
deduzidos de quaisquer incentivos a receber; ▪ Pagamentos variáveis que dependem de um índice ou taxa, medidos inicialmente usando o índice ou taxa na data
de início. Os pagamentos do arrendamento são descontados usando taxas de
empréstimo incrementais para o local e a moeda de cada contrato de arrendamento ou, se disponível, a taxa implícita no contrato de arrendamento. O custo financeiro é debitado ao resultado durante o período do arrendamento para produzir uma
taxa de juros periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo para cada
período. O prazo do arrendamento determinado pela Empresa compreende: ▪ Período não cancelável de contratos de arrendamento; ▪ Períodos cobertos por uma
opção para prorrogar o arrendamento, se o locatário tiver razoavelmente certeza
de exercer essa opção. Após a data de início, a Empresa mensura o passivo de
arrendamento por: ▪ Aumentar o valor contábil para refletir juros sobre o passivo do
arrendamento; ▪ Reduzir o valor contábil para refletir os pagamentos de arrendamento efetuados; e ▪ Ajustar o valor contábil para refletir qualquer reavaliação ou
modificação do arrendamento. 3.15 Arredondamento de valores: Todos os valores divulgados nas Demonstrações financeiras e notas foram arredondados com a
aproximação de Milhares de reais, salvo indicação contrária. 3.16 Mudanças nas
políticas contábeis e divulgações: As seguintes alterações de normas foram
adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: •
Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao IFRS 9/CPC 48, IAS 39/CPC 38 e IFRS
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7/CPC 40 -”Instrumentos Financeiros”, ao IFRS 16/CPC 06(R2) - Arrendamentos, ao IFRS 4/CPC 11 “Contratos de Seguros”.
A Fase 2 da reforma da IBOR traz as seguintes exceções temporárias na aplicação das referidas normas, que foram adotadas
pelo Grupo, com relação a: (i) Fluxos de caixa contratuais de ativos e passivos financeiros: permitido mudanças na base de
determinação dos fluxos de caixa contratuais sem ocasionar em desreconhecimento do contrato e, consequentemente, sem
efeito imediato de ganho ou perda no resultado do exercício, desde que diretamente relacionada com a reforma da taxa de
juros de referência e substituição da taxa de juros, e que a nova base seja considerada economicamente equivalente à base
anterior. (ii) Relações de hedge: a designação formal da relação de proteção deve ser alterada apenas para designar a taxa
de referência alternativa como um risco coberto, alterar a descrição do item protegido e/ou alterar a descrição do instrumento
de cobertura. Tal alteração na designação formal da relação de proteção não constitui descontinuação da relação de proteção
e nem nova relação de proteção, portanto sem efeitos imediatos no resultado do exercício. Em relação à reforma das taxas
de juros referenciais (Reforma da IBOR), a Empresa segue monitorando os pronunciamentos das autoridades regulatórias,
bem como as medidas que vêm sendo adotadas, visando à adaptação dos diversos instrumentos financeiros aos novos
benchmarks. A Empresa não seria obrigada a fazer a transição para benchmarks alternativos de taxas de juros em 31 de
dezembro de 2021, pois seus empréstimos em aberto estão baseados a taxas de juros flutuantes da LIBOR do dólar americano, que continuarão a ser publicadas até 30 de junho de 2023. Todos os passivos financeiros de taxa flutuante recentemen-
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te transacionados serão vinculados a uma taxa de referência alternativa (por exemplo, SOFR + ajustes de spread). A Empresa avaliou os efeitos da aplicação desta alteração nas Demonstrações financeiras e não identificou nenhum impacto
relevante na aplicação dessas alterações. • Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento: alterações ao IFRS 16/CPC 06(R2) “Arrendamentos”: prorrogação da aplicação do expediente prático
de reconhecimento das reduções obtidas pela Companhia nos pagamentos dos arrendamentos diretamente no resultado do
exercício e não como uma modificação de contrato, até 30 de junho de 2022. A Empresa avaliou os efeitos da aplicação
desta alteração nas Demonstrações financeiras e não identificou nenhum impacto material. 4 EVENTOS SUBSEQUENTES:
Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão militar da Ucrânia. Em resposta, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia, entre outros países, impuseram uma onda de sanções contra certas instituições, empresas e cidadãos
russos. Essas e quaisquer sanções adicionais, bem como quaisquer possíveis respostas dadas pelos governos da Rússia
ou de outras jurisdições, podem afetar adversamente nossos negócios. Na presente data destas Demonstrações financeiras,
o contexto descrito acima não gerou impactos nas referidas Demonstrações financeiras da Companhia. A administração está
monitorando continuamente os desdobramentos da situação para avaliar quaisquer possíveis impactos futuros, resultantes
da crise em andamento.

Diretoria: Marcelo Rodolfo Chara; Pedro Henrique Gomes Teixeira; Thiago da Fonseca Rodrigues; Titus Friedrich Schaar; Ivani da Silveira. Contador: Amanda Mendes de Souza Magge - CRC/RJ - 108.236/O-5
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF nº 03.752.385/0001-31
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. às Demonstrações Financeiras
relativas ao período findo em 31/12/2021, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer elaborado pelos auditores independentes concluídos e apresentados em 12/04/2022.
Balanços patrimoniais 31 dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Nota
2021
2020
2021
2020
Nota
2021
2020
2021
2020
Fluxos de caixa das operações
2021
2020
2021
2020
Ativo
Passivo
Prejuízo do exercício antes do imposto
Circulante
Circulante
de
renda
e
contribuição
social
(102.186)
(11.810)(102.221)
(12.219)
166.257 116.777 166.111 116.777
Caixa e equivalentes de caixa 3
16.964
8.242
17.032
8.242 Fornecedores
11
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
Aplicações financeiras
Antecipação de fornecedores
vinculadas
3
13.488
13.021
13.488
13.021 a pagar
11
31.286 37.408 31.286 37.408 gerado pelas atividades operacionais
Provisão para perdas de crédito esperadas 667
176
667
176
Contas a receber de clientes 4
74.014
71.845
70.051
69.886 Empréstimos e financiamentos 12
269.707 134.143 269.707 134.143
3.123
1.725
3.123
1.725
Estoques
5
73.171
73.307
75.209
74.248 Duplicatas descontadas
36.576 16.097 36.576 16.097 Provisão para contingências
Provisão para obsolescência de estoque 3.697
1.000
3.697
1.000
8
784
383
784
383
Tributos a recuperar
6
79.082
61.568
79.082
61.568 Arrendamento mercantil
Reversão de reserva de subvenção
- (2.325)
- (2.325)
Adiantamentos a
Instrumentos financeiros
48.589 50.086 48.994 51.115
fornecedores
3.984
4.174
3.984
4.174 derivativos
26
1.037
1.037 Depreciação e amortização
Baixas do ativo imobilizado e intangível 14.442
1.208 14.442
1.208
Outros
8.654
6.054
8.654
6.067 Impostos, taxas e contribuições 13
57.667 58.275 57.669 58.275
Juros
e
multas
sobre
impostos
e
269.357 238.211 267.500 237.206 Obrigações trabalhistas e
parcelamentos
4.652 32.552
4.652 32.552
21.652 14.301 21.674 14.301 Juros,
Não circulante
previdenciárias
14
comissões e variação cambial, sobre
Instrumentos financeiros
Adiantamentos de clientes
15
20.212
4.590 20.212
4.590
empréstimos, fornecedores e clientes
52.782 87.735 52.782 87.735
derivativos
26
57
57
- Dividendos a pagar
98
98
98
98 Perdas (ganho) em operações de
Tributos a recuperar
6
18.394
36.742
18.394
36.742 Outros
3.524
1.585
3.524
1.585
derivativos, não realizados
(57)
1.390
(57)
1.390
Imposto de renda e
607.763 384.694 607.641 384.694 Lucro não realizado intragrupo
348
1.011
contribuição social diferidos 17
97.721
80.775
97.721
80.775 Não circulante
Resultado de equivalência patrimonial
1.301
623
Depósitos judiciais
1.912
1.656
1.912
1.656 Fornecedores
11
3.480
7.737
3.480
7.737 (Aumento) redução de ativos e
Direito de uso
8
1.470
2.191
1.470
2.191 Empréstimos e financiamentos 12
192.942 322.126 192.942 322.126
aumento (redução) de passivos
Investimentos
7
64.696
- Arrendamento mercantil
8
686
1.808
686
1.808 Contas a receber de clientes
(2.677) (19.237)
(840) (19.237)
Imobilizado
9
612.467 671.672 612.467 772.727 Instrumentos financeiros
Estoques
(3.561) (29.494) (4.657) (28.483)
Intangível
10
3.564
9.997
3.564
9.997
derivativos
26
353
353 Adiantamentos a fornecedores
190
1.051
190
1.051
Outros
1.196
1.616
1.196
1.616 Subvenção governamental
Tributos a recuperar
834
264
834
264
(2.180)
(512) (2.235)
(511)
736.781 869.345 736.781 905.704
diferida - doação
9
5.984
5.984
5.984 35.984 Outros ativos circulantes
(256)
(553)
(256)
(553)
Total do ativo
1.006.138 1.107.556 1.004.281 1.142.910 Provisão para contingências
16
21.260 19.404 21.260 19.404 Depósitos judiciais
40.518 19.329 40.663 19.329
Impostos, taxas e contribuições 13
117.505 134.005 117.505 134.005 Fornecedores
Demonstrações dos resultados
Impostos e contribuições a recolher
(21.435) (23.452) (21.435) (23.450)
Provisão para perda em
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
7.330 (9.545)
investimento
7
376
- Obrigações trabalhistas e previdenciárias 7.351 (9.545)
Controladora
Consolidado
(1.267)
(138) (1.267)
(138)
Resultado de exercícios futuros
1.359
1.011
- Contingências
Adiantamento de clientes
36.101 (8.283) 36.101 (8.283)
Nota
2021
2020
2021
2020 Imposto de renda e
3.102
3.102
contribuição social diferidos
17
1.358 Outros passivos circulantes
Receita operacional líquida
19
962.107 928.862 962.957 928.874
343.592 492.428 341.857 522.775 Recursos líquidos provenientes das
Custo dos produtos vendidos 20 (678.860) (538.500) (680.382) (538.507)
atividades operacionais
84.078 92.801 83.609 92.801
283.247 390.362 282.575 390.367
Lucro bruto
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Patrimônio líquido
18
Receitas (despesas) operacionais
Crédito investimento - Fomentar - GO (1.163) (1.418) (1.163) (1.418)
31.428
122.717
31.428
122.717
Capital
social
Despesas com vendas e
Aquisições do ativo imobilizado e
Ajustes
de
avaliação
logística
21 (210.874) (197.018) (210.905) (197.018)
intangível
(23.100) (20.518) (23.100) (20.518)
patrimonial
32.378 36.635 32.378 36.635 Aumento
de capital em controladas
(537)
Despesas gerais e
Outros resultados abrangentes
23
(364)
23
(364) Resgastes de aplicação financeira
19.380 27.073 19.380 27.073
administrativas
22
(66.005) (64.642) (66.638) (65.673) Reserva legal
7.089
7.089 Aplicações financeiras
(19.847) (21.273) (19.847) (21.273)
Resultado de equivalência
Reserva de subvenções
- 64.357
- 64.357 Recursos líquidos aplicados nas
patrimonial
7
(1.301)
(623)
- Prejuízos acumulados
(9.046)
- (9.046)
atividades
de
investimento
(25.267) (16.136) (24.730) (16.136)
Outras receitas (despesas)
54.783 230.434 54.783 230.434 Fluxos de caixa e equivalentes de caixa
(894) 17.268
(894) 17.268 Participação de acionistas
operacionais, líquidas
23
das atividades de financiamentos
(279.074) (245.015) (278.437) (245.423)
não controladores
5.007 Derivativos
(1.390)
514 (1.390)
514
Lucro operacional antes do
Total do patrimônio líquido
54.783 230.434 54.783 235.441 Arrendamento mercantil
(721)
(608)
(721)
(608)
resultado financeiro e do imposto
Total do passivo e patrimônio líquido 1.006.138 1.107.556 1.004.281 1.142.910 Pagamento de dividendos
- (1.284)
- (1.284)
4.173 145.347
4.138 144.944
de renda e contribuição social
Captação de empréstimos e
Demonstrações dos resultados abrangentes
financiamentos
198.060
83.175
198.060
83.175
Resultado financeiro
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Pagamento de empréstimos e
Despesas financeiras
24 (126.129) (171.091) (126.129) (171.097)
Controladora
Consolidado
financiamentos
(246.038) (166.519)(246.038) (166.519)
19.770 13.934 19.770 13.934
Receitas financeiras
24
2021
2020
2021
2020 Recursos líquidos aplicados nas
(106.359) (157.157) (106.359) (157.163)
atividades de financiamento
(50.089) (84.722) (50.089) (84.722)
Prejuízo do exercício
(84.915) (3.010) (84.931) (3.233)
Prejuízo antes do imposto de
Aumento (redução) de caixa e
resultados abrangentes
(102.186) (11.810) (102.221) (12.219) Outros
renda e contribuição social
equivalentes de caixa
8.722 (8.057)
8.790 (8.057)
Realização das reservas de reavaliação
Imposto de renda e
Caixa e equivalentes no início do exercício 8.242 16.299
8.242 16.299
e ajuste de avaliação patrimonial,
contribuição social correntes
Caixa
e
equivalentes
no
final
do
líquido de tributos
(119) (7.643)
(119) (7.643)
17.271
8.800 17.290
8.986 Redução de participação em controlada
e diferidos
17
exercício
16.964
8.242
17.032
8.242
(364)
(364)
Aumento (redução) de caixa e
(84.915) (3.010) (84.931) (3.233) Ajustes de conversão de moeda do
Prejuízo do exercício
equivalentes de caixa
8.722 (8.057)
8.790 (8.057)
Prejuízo líquido atribuível a:
período
23
23
- Operações
que não afetam caixa:
Acionistas controladores
(84.915) (3.010) Total dos resultados abrangentes do
Aquisição de ativo imobilizado por
Acionistas não controladores
(16)
(223) exercício
(85.011) (11.017) (85.027) (11.240)
capitalização de juros
4.261
2.093
4.261
2.093
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Patrimônio líquido
pertencente Participação de
Ajuste de
Outros
Total do
aos acionistas acionistas não patrimônio
avaliação Reserva Reserva de
resultados
Capital
Prejuízos
controladores controladores
social patrimonial
legal subvenções acumulados abrangentes
líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019
122.717
45.904 7.089
60.423
236.133
4.866
240.999
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial, líquida de tributos (Nota 18.e)
(7.643)
7.643
Ajuste reserva reflexa Carta Industrial (Nota 18.e)
(1.626)
1.626
Prejuízo do exercício
(3.010)
(3.010)
(223)
(3.233)
Redução de participação em controlada (Nota 7.b)
(364)
(364)
364
Apropriação de reserva de subvenção (Nota 18.d)
45.897
(45.897)
Reversão da reserva de subvenção
(2.325)
(2.325)
(2.325)
Absorção de prejuízos acumulados com reserva de subvenções (Nota 18.d)
(39.638)
39.638
Saldos em 31 de dezembro de 2020
122.717
36.635 7.089
64.357
(364)
230.434
5.007
235.441
Realização de avaliação patrimonial, líquida de tributos (Nota 18.e)
(119)
119
Ajuste da reserva reflexa Carta Industrial (Nota 18.e)
(61)
61
Cancelamento das ações preferenciais de acionistas pessoa física (Nota 18.c)
(26.428)
(1.691)
1.691
(26.428)
(4.991)
(31.419)
Redução de capital mediante transferência de ações da Carta Industrial para Carta Fabril S.A. (Nota 18.c) (64.861)
(2.386)
2.552
364
(64.331)
(64.331)
Conversão das demonstrações financeiras para o Real de investida no exterior (Nota 7)
23
23
23
Prejuízo do exercício
(84.915)
(84.915)
(16)
(84.931)
Apropriação de reserva de subvenção (Nota 18.d)
35.590
(35.590)
Absorção de prejuízos acumulados com reserva legal (18.a)
- (7.089)
7.089
Absorção de prejuízos acumulados com reserva de subvenções (Nota 18.d)
(99.947)
99.947
Saldos em 31 de dezembro de 2021
31.428
32.378
(9.046)
23
54.783
54.783
Contadora: Tainá Bertoni Cavalcante - CRC-RJ 121233/O-9

Vendas de Motocicletas dispararam em 4 meses

A

indústria de motocicletas fechou
o primeiro quadrimestre com 439.817 unidades produzidas. Segundo
dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas
e Similares (Abraciclo), o
volume é 22,3% superior ao
registrado no mesmo período do ano passado (359.621
motocicletas). A região Sudeste foi a que mais emplacou motocicletas no primeiro quadrimestre. Foram
146.905 unidades comercializadas, o que corresponde
a 38,4% do mercado.
Ainda de acordo com levantamento da associação,
112.678 motocicletas saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de
Manaus (PIM) em abril, o
que corresponde a uma re-

tração de 17,4% na comparação com março (136.350
unidades) e de 7,8% em
relação ao mesmo mês do
ano passado (122.220 motocicletas).
O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, explica que as fabricantes operam dentro da normalidade
e conforme o planejamento
anual. “As unidades fabris
cumprem seus programas
de produção. Com isso,
mantemos nossa expectativa de produzir 1,29 milhão
de unidades em 2022”, afirma. Com esse resultado, a
indústria de motocicletas
estima crescer 7,9% em
2022, na comparação com
2021 (1.195.149 unidades).
Vendas no varejo
No primeiro quadrimestre foram emplacadas

382.380 motocicletas, aumento de 27,4% na comparação com o mesmo
período de 2021 (300.098
unidades). Na avaliação de
Fermanian, o mercado de
duas rodas segue aquecido. “É um movimento que
começou com a pandemia.
Muitas pessoas optaram pela motocicleta para fugir da
aglomeração do transporte
público e para utilizá-la como instrumento de trabalho, atuando nos serviços
de entrega”, explica. “Mais
recentemente, há aquelas
que escolheram o modal
para driblar a alta constante
nos preços dos combustíveis”, complementa.
Em abril, as vendas no
varejo somaram 107.707
unidades, volume 2,1% menor ao registrado em março (110.040 motocicletas) e
13,8% superior ao alcança-

do no mesmo mês de 2021
(94.654 unidades). Com
54.424 unidades e 50,5%
do total de emplacamentos, a Street foi a líder no
ranking de vendas de abril.
Em segundo lugar, ficou a
Trail (18.569 motocicletas
e 17,2% dos emplacamentos), seguida pela Motoneta
(15.942 unidades e 14,8%).
Em abril, foram emplacadas 89.715 motocicletas
de baixa cilindrada (até 160
cilindradas). Segundo dados
da Abraciclo, esse volume
corresponde a 83,3% do
mercado. Em segundo lugar, ficaram os modelos de
161 a 449 cilindradas, que
tiveram 14.618 unidades licenciadas e 13,6% de participação. As motocicletas
acima de 450 cilindradas
totalizaram 3.374 licenciamentos, o que representa
3,1% do mercado.

A média diária de vendas em abril, que teve 19
dias úteis, foi de 5.669 unidades. Apesar da menor
quantidade de dias úteis no
período, esse foi o melhor
resultado para o mês desde
2014, quando foram emplacadas 6.087 motocicletas.
Na comparação com março, que teve três dias úteis
a mais, foi registrada alta de
13,3% (5.002 unidades vendidas/dia). Em relação ao
mesmo mês do ano passado, com 20 dias úteis, a aumento foi de 19,8% (4.733
motocicletas emplacadas/
dia).
Em termos porcentuais,
a região Norte foi a que
mais cresceu em vendas no
quadrimestre, com aumento
de 43% nos emplacamentos
em relação ao período de
janeiro a abril de 2021. Na
sequência aparece o Nor-

deste, com crescimento de
31,5% e o Centro Oeste,
30%.
Exportações
Nos quatro primeiros
meses de 2022, as exportações totalizaram 14.533
unidades, o que corresponde a uma retração de
16,7% na comparação
com o mesmo período do
ano passado (17.441 motocicletas).
O volume exportado
em abril foi praticamente
o mesmo do registrado em
março: os embarques somaram 3.946 motocicletas, duas unidades a mais do que
o mês anterior. Em relação
a abril de 2021, quando foram enviadas 4.276 motocicletas para o mercado externo, o segmento registrou
queda de 7,7%.
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A origem do lucro da Petrobras e a influência dos combustíveis
Alta do petróleo ajudou nos resultados da companhia

C

onversamos com
quatro analistas do
mercado financeiro
sobre as origens do lucro
líquido de R$ 44,6 bilhões
apresentado pela Petrobras
no 1T22 e se o lucro da
companhia é influenciado
pelas variações de preço dos
combustíveis (derivados).

Nós ainda tivemos alguns
efeitos não recorrentes que
contribuíram positivamente para o resultado. Trata-se dos efeitos que não são
comuns e não podem ser
atribuídos à operação como
um todo. Esses efeitos não
devem ser vistos daqui para
a frente.

André Zonaro, analista
da Nord Research
O lucro da Petrobras no
1T22 foi influenciado por
uma série de fatores. Claro que o preço do petróleo
ajudou bastante, já que a
Petrobras utiliza o petróleo Brent como referência,
mas é importante fazer uma
contextualização antes.
Nos últimos 5 anos, o
petróleo rondou, na média, a casa dos US$ 60. No
auge da pandemia, ele caiu
bastante e atingiu a cotação de US$ 20. De lá para
cá, nós vimos dois grandes
movimentos que impulsionaram os preços para cima.
O primeiro foi o estímulo
do mundo inteiro para que
a economia voltasse, sendo
que o petróleo é uma matriz de energia importante
para a sociedade como um
todo, o que levou a elevação
do preço do barril. Depois,
mais recentemente, a guerra
entre a Rússia e a Ucrânia,
dois países importantes no
mercado de commodities,
tanto com relação ao petróleo quanto ao gás natural, o
que impulsionou novamente os preços.
Os preços do petróleo
subiram muito nesses últimos meses, o que impactou
positivamente os resultados
da Petrobras, já que ela não
consegue aumentar a sua
produção diária. Como essa
produção já é gigante e tem
uma representação muito
forte nos resultados, a Petrobras fica extremamente
dependente do preço. Assim, a alta do petróleo ajudou nos resultados da companhia.

Harold Thau, analista
CNPI, sócio-fundador e
analista-chefe de Equity
Research da Técnica
O preço do petróleo no
mercado internacional subiu 36% no 1T22, passando de US$ 77 para US$ 105
(tipo Brent em Londres).
Com isto, a Petrobras foi
enormemente
beneficiada, pois como a política de
preços da companhia atrela os derivados às cotações
internacionais, houve geração de caixa operacional e
lucros elevados neste período. É necessário destacar
que o aumento de preços
do barril de petróleo vem
ocorrendo desde o início de
2021, quando o barril estava cotado a US$ 52, acumulando uma alta de 103% até
31/3/22.
O forte crescimento na
geração de caixa operacional da Petrobras no 1T22,
com uma Ebitda de R$ 82
bilhões, contra R$ 49,5
bilhões no 1T21, fez com
que o desempenho financeiro da companhia também tivesse uma melhoria
substancial, fazendo com
que a empresa passasse a
ter receita financeira líquida no trimestre de R$ 3 bilhões, quando no 1T21 seu
resultado financeiro havia
ficado negativo em R$
30,7 bilhões. Isso se deve à
política de preços adotada
pela Petrobras.
Com relação aos custos
incorridos, a Petrobras possui uma parcela expressa
em dólar e outra em real.
Por mais que isto pudesse
levar a uma interpretação
de que a política de preços

pudesse ser alterada, como
a Petrobras é uma empresa
aberta com ações negociadas em bolsa, com milhares
de acionistas nacionais e estrangeiros, sua administração tem o dever de entregar
o melhor resultado econômico possível, inclusive
para o Tesouro Nacional.
É por isso que a companhia
deve balizar seus preços dos
derivados de acordo com os
preços de mercado.
Vale a pena mencionar
que a Petrobras está distribuindo praticamente a
totalidade do seu lucro líquido ajustado de 2021 a
título de dividendos, cabendo à União Federal
algo em torno de R$ 31,5
bilhões, já que ela tem uma
participação no capital
social total de 28,7%, incluindo ações ordinárias e
preferenciais.
Desta forma, caso o Governo Federal entenda que
os preços dos derivados
não devam acompanhar o
mercado, ele pode utilizar
os dividendos recebidos pelo Tesouro Nacional para
mitigar as oscilações exageradas do mercado, constituindo um tipo de fundo
com estes recursos, sem

Viver Incorporadora e Construtora S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de maio de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada em 09 de maio de 2022, às 11:00, na sede social da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921. 2. Convocação: O Edital de Convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 14 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em segunda convocação, no jornal
Monitor Mercantil SP, nas edições de 30 de abril de 2022, 03 de maio de 2022 e 04 de maio de 2022,
páginas 4, 6 e 3, respectivamente. 3. Publicações: Todos os documentos relacionados às matérias
a serem deliberadas, conforme previstos na Instrução da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 481”), foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e/ou na rede mundial de computadores no website da Companhia (www.ri.viver.com.br), da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br). 4. Presença: Presentes
acionistas da Companhia representando aproximadamente 25,73% (vinte e cinco vírgula setenta e três
por cento) do capital social na presente Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), conforme (i)
lista de acionistas que participaram da Assembleia presencialmente; e (ii) mapa sintético consolidado
de voto à distância disponibilizado pela Companhia em 06 de maio de 2022, preparado com base nos
boletins de voto à distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3 pela Itaú Corretora
de Valores S.A., na qualidade de escriturador das ações de emissão da Companhia, e também diretamente pela Companhia, nos termos da Instrução CVM 481 (“Mapa Sintético Consolidado”). Conforme
comunicado pela Companhia em 06 de maio de 2022, não foram transmitidos quaisquer votos pelos
seus acionistas à Companhia, ao escriturador das ações de emissão da Companhia, o Itaú Corretora
de Valores S.A. ou aos seus respectivos agentes de custódia, por meio de boletim de voto à distância.
5. Mesa: Verificado o quórum para instalação da Assembleia Geral Extraordinária a mesa foi composta
pelo Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha - Presidente, indicado pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Rodrigo César Dias Machado; e Sr. Henrique Mercante Amaral - Secretário. 6. Leitura
de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia, uma vez que são do conhecimento
dos acionistas e, ainda, (i) foram postos à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia;
(ii) foram colocados à disposição dos senhores acionistas por meio do website da Companhia (www.
ri.viver.com.br); (iii) foram encaminhados à B3 (www.b3.com.br), em atendimento ao disposto no artigo
124, parágrafo 6º, da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) foram colocados à disposição dos senhores
acionistas no website da CVM (www.cvm.gov.br). Adicionalmente, foi dispensada a leitura do Mapa
Sintético Consolidado, o qual ficou à disposição dos acionistas para consulta, nos termos do artigo
21-W, parágrafo 4º, da Instrução CVM 481, e que ficará arquivado na sede da Companhia, nos termos
do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, foi autorizada a lavratura da
presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades
por Ações. 7. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: 7.1. alterar e consolidar o estatuto social da
Companhia (“Estatuto Social”), contemplando (a) a consolidação do caput do artigo 5º do Estatuto
Social, em razão dos aumentos de capital social dentro do capital autorizado aprovados pelo Conselho
de Administração; (b) reforma do Estatuto Social para adaptar à determinas regras previstas no regulamento do segmento de listagem especial da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão denominado Novo Mercado;
e (c) alterações pontuais e meramente formais na numeração e nas referências cruzadas contidas no
Estatuto Social. 8. Deliberações: Na sequência, após exame e discussão das matérias constantes da
ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: (i) aprovar, por unanimidade dos votos dos
acionistas presentes (conforme Mapa Sintético Final), a alteração e consolidação do Estatuto Social
contemplando: (ii) a consolidação do caput do artigo 5º do Estatuto Social, em razão dos aumentos de
capital social efetivados dentro do limite do capital autorizado aprovados pelo Conselho de Administração, passando o referido artigo a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$2.449.892.044,74 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta
e nove milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)
representado por 142.902.713 (cento e quarenta e duas mil, novecentas e duas mil e setecentos e
treze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”; (iii) reforma do Estatuto Social para adaptar
à determinadas regras previstas no regulamento do segmento de listagem especial da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão denominado Novo Mercado, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo II
da presente ata; e (iv) alterações pontuais e meramente formais na numeração e nas referências cruzadas contidas no Estatuto Social. (v) Observada a aprovação deste item (ii) passa o Estatuto Social,
portanto, a vigorar conforme o Anexo II à presente ata. 9. Mapa de Votação: Em atendimento ao artigo
21, parágrafo 4º, da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, bem
como ao artigo 21-W, parágrafo 6º, da Instrução CVM 481, o mapa sintético final de votação constante
do Anexo I (“Mapa Sintético Final”), que é parte integrante desta ata, indica quantas aprovações,
rejeições e abstenções cada deliberação recebeu, bem como o número de votos conferido a cada
candidato na eleição para o Conselho de Administração. 10. Encerramento e Assinaturas: Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente concedeu a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso.
Não havendo nenhuma manifestação, foram suspensos os trabalhos da Assembleia para lavratura da
presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, que será publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades
por Ações. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelo Sr. Presidente e
pelo Sr. Secretário, tendo sido considerados signatários da ata, nos termos do artigo 21-V, parágrafo
1º, da Instrução CVM 481, os acionistas cujo boletim de voto à distância tenha sido considerado válido
pela Companhia ou que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação à distância
disponibilizado pela Companhia. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 09 de maio
de 2022. Ricardo Piccinini da Carvalhinha - Presidente, Henrique Mercante Amaral - Secretário.

prejudicar a Petrobras e
seus acionistas.
Ilan Arbetman, analista de equity research da
Ativa Investimentos
O lucro da Petrobras no
1T22 veio, principalmente,
da forte geração de caixa
operacional, que, a meu ver,
vem de duas questões. A
primeira é o preço da commodity. Quando o Brent
está acima de US$ 100, é
mais fácil uma empresa gerar resultado do que quando o Brent está com valores
mais baixos. Mas não é só
isso. A adequação do mix
da companhia foi fundamental. Hoje, mais de 70%
do óleo que é feito pela Petrobras é oriundo do pré-sal, o que dá uma margem
muito bacana. O custo de
extração médio do barril
no pré-sal é próximo a US$
5. Com o Brent a US$ 100,
isso mostra o quão é rentável esse tipo de operação. A
Petrobras segue hoje com o
intuito de ser mais eficiente
do que grande. Isso ajudou
bastante.
Quando olhamos para o
lucro líquido, vemos também a parte do resultado
financeiro, que veio forte

por conta da valorização
do real, mas, sem dúvida,
o grande destaque é a parte operacional. Isso não se
deve só aos preços altos do
petróleo, mas como a companhia aproveita para monetizar esses altos preços.
Agora, o resultado de refino da Petrobras é dependente dos preços com os
quais os derivados como os
combustíveis são vendidos
nas refinarias. Para isso, é
fundamental que se mantenha a política de paridade
de importação, como vem
sendo aplicada pela companhia, para que se tenha
resultados satisfatórios no
refino.
De forma resumida, o
preço do petróleo impacta
no resultado de exploração
e produção, e os preços dos
derivados no país impactam
diretamente no resultado
do que a Petrobras chama
RTC: Refino, Transporte e
Comercialização.
Rubrica
Receita Líquida
Lucro Bruto
EBITDA
Resultado Financeiro
Lucro Líquido

Rafael Chacur, sócio e
analista de ações da SFA
Investimentos
O lucro da Petrobras
no 1T22 se deve a área
de EP (Exploração e Produção). Esta área está
muito eficiente e tem um
dos custos de extração
mais baixos da indústria
por conta das eficiências
operacionais do pré-sal.
Apesar disso, o lucro e a
receita foram abaixo do
potencial, dado que a Petrobras ficou exercendo
preços abaixo da paridade
internacional.
Particularmente, eu atribuo o lucro muito mais a
questão de eficiência operacional da Petrobras do que
à política de preços, que,
na verdade, até detratou
o resultado por não estar
seguindo a paridade à risca com outros momentos,
apesar de estar seguindo
com certo delay. Essa é a
minha visão.

1º
trim/22*
141,6
74,8
82,0
3,0
44,6

1º
trim/21*
86,2
44,0
49,5
(30,7)
1,2

Ano
2021*
452,7
219,6
273,9
(59,3)
106,7

Ano
2020*
272,1
124,0
107,9
(49,6)
7,1

* Valores em R$ bilhões arredondados. Fonte: Técnica
Coordenação: Jorge Priori

Levian Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 58.487.141/0001-60
Republicação das Demonstrações Financeiras em razão da correção dos valores referentes a coluna de 2021 na Demonstração do Resultado do Exercício.

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2021 e 2020. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
São Paulo, 24 de janeiro de 2022.

Balanços Patrimoniais para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de Reais - R$)
Ativo
Ativo circulante
Disponibilidades
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Debêntures a receber
Investimentos
Outros ativos não circulantes
Total do ativo não circulante

Total do ativo

2021

2020

57.457
12.730
70.187

112.866
12.411
125.277

934.850
118.379
1.053.229

234.218
759.898
113.041
1.107.157

1.123.416

1.232.434

Passivo
Passivo circulante
Impostos, taxas e contribuições
Cédula de Crédito Imobiliário - CCI
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Impostos parcelados
Cédula de Crédito Imobiliário - CCI
Valores para investimentos a pagar
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

2021

2020

71.523
16.346
438
88.307

63.193
14.690
884
78.767

24.147
80.731
19.659
2.442
126.979

32.652
96.968
51.445
1.841
182.906

693.707
214.423
908.130
1.123.416

693.707
277.054
970.761
1.232.434

Demonstração dos Resultados para os
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
(Em milhares de Reais - R$)
Receita líquida
Custo de aluguéis
Resultado bruto
(Despesas)/Receitas operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais
Lucro (Prejuízo) operacional antes
do resultado financeiro
Resultado financeiro
Lucro operacional antes do IRPJ e CSLL
Resultado com IRPJ e CSLL
Lucro (Prejuízo) do exercício
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2020
5.120
(5)
5.115

57.555
874

(84.982)
(6.915)

65.282
21.372
86.654
(7.460)
79.194

(86.782)
111.324
24.542
(44.768)
(20.226)

Alessandro Poli Veronezi - Diretor - CPF 153.189.398-27
Francisco Antonio Antunes
Contador CRC 1SP149.353/O-2 - CPF 013.696.048-07

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das notas explicativas, estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Assine o jornal

2021
6.861
(8)
6.853

