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Multa pode ir
a R$ 9 bilhões
para Apple
e Samsung

Trabalho por conta própria
cresce com renda 31% menor

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao
Ministério da Justiça e Segurança Pública, orientou mais de 900
Procons de todo o país a abrir
processos administrativos contra
as empresas Apple e Samsung. O
motivo é a venda de aparelhos de
telefone celular sem os carregadores de energia.
Segundo nota divulgada pela
Senacon na quinta-feira, a abertura dos processos vai servir para
que as duas empresas apresentem
suas explicações para a retirada
dos carregadores e até mesmo
para tomarem medidas que garantam a satisfação dos consumidores.
A retirada dos carregadores foi
anunciada pela Apple em outubro
de 2020. A empresa norte-americana disse que deixaria de incluir
o carregador na venda do iPhone
12. A estratégia foi mantida no
lançamento do iPhone 13, no ano
passado.
A Samsung anunciou a retirada
do carregador e do fone de ouvido, em janeiro de 2021, para a linha de celular Galaxy S21, modelo
topo da companhia sul-coreana.
As empresas justificaram a decisão com o argumento de redução
do impacto ambiental.
A medida fez com que Procon
de São Paulo aplicasse uma multa
superior a R$ 10,5 milhões contra
a Apple. Em Fortaleza, a multa
aplicada pelo órgão de defesa do
consumidor foi de R$ 26 milhões.
O valor foi dividido com a Samsung.
“De acordo com estimativas
dos órgãos de Defesa do Consumidor, se apenas cerca de metade
dos Procons (450) penalizasse em
R$ 10 milhões cada uma das duas
gigantes tecnológicas, elas teriam
de remeter ao fundo de recursos
dos Procon nada menos que R$ 9
bilhões”, informou a Senacon.
As vendas de smartphones novos sofreram queda de 11% no
primeiro trimestre do ano em
comparação aos três meses finais
de 2021. É o que mostra o relatório da agência Canalys.
Embora considerada natural
pelos analistas, fatores como a
guerra na Ucrânia, os lockdowns
(confinamentos) na China e o
aumento generalizado no preço
dos aparelhos novos contribuíram para que a redução no volume de negócios. Ainda segundo o
estudo, outro fator que impactou
foi a consequente falta de componentes para suprir a indústria de
tecnologia.

Poucos conseguem contribuir para a Previdência

A

o final de 2021, o número de trabalhadores ocupados era 0,2% maior do
que no final de 2019, enquanto a
quantidade dos que trabalham por
conta própria havia crescido 6,6%.
Se, por um lado, ajuda a driblar o
desemprego, por outro vê a renda
desabar: trabalhadores por conta
própria desde o início da pandemia estão ganhando 31% menos
em comparação aos que tomaram essa iniciativa dois anos
antes da Covid. Entre os mais
antigos, o rendimento médio era
de R$ 2.074, enquanto entre os
mais novos nessa situação, ficou
em R$ 1.434.
Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese), no Boletim Emprego em Pauta, que analisou o quarto trimestre de 2021 da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílio (Pnad
Contínua) do IBGE.
O trabalho por conta própria
também leva à perda de direitos:
apenas 12,7% conseguem pagar

Arquivo/ABr

o INSS para ter alguma segurança no futuro com a aposentadoria e ou auxílio-doença. Essa
categoria de trabalhadores, que
contribuem com a previdência,
abarca também aqueles inscritos
como MEI (microempreendedores individuais), informa matéria da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Em relação ao tipo de ocupa-

ção, os trabalhadores por conta
própria mais recentes estavam em
atividades de menor qualificação,
como trabalhadores dos serviços,
vendedores dos comércios e mercados; operadores de instalações e
máquinas e montadores; e ocupações elementares. Os trabalhadores dos serviços, vendedores dos
comércios e mercados representam 34,5%.

Brasil: agronegócio e commodities
Setores menos dinâmicos crescem na economia

A

taxa de desocupação ficou estável em 26 unidades da Federação. A única
queda foi no Amapá (-3,3 pontos
percentuais). As maiores taxas de
desocupação foram as da Bahia
(17,6%), de Pernambuco (17%) e
Rio de Janeiro (14,9%); as menores, de Santa Catarina (4,5%), Mato Grosso (5,3%) e Mato Grosso
do Sul (6,5%), segundo a Pnad do
IBGE.
Os 10 estados com menor desemprego têm forte presença do
agronegócio (além dos 3 citados
acima, Paraná, Rondônia, Rio
Grande do Sul, Roraima, Goiás,
Espírito Santo e Tocantins). Mas, se
a agricultura pode colaborar para o
emprego, não ajuda a renda média
per capita do estado. Em Rondônia
(desocupação de 6,8%), por exemplo, o rendimento médio domiciliar
per capita era de R$ 1.023 (IBGE,
2021), enquanto no Rio de Janeiro
(taxa de desocupação 2x superior)
era 70% maior: R$ 1.724.
No primeiro trimestre de 2022,
o rendimento médio mensal rece-

bido pelos trabalhadores em todo
o Brasil foi estimado em R$ 2.548,
8,7% menor que o do 1º trimestre do ano passado. “Na comparação com o quarto trimestre de
2021, somente as regiões Norte
(R$ 1.985) e Sudeste (R$ 2.875)
tiveram expansão significativa no
rendimento médio. Já entre as
unidades da federação, embora
tenha havido uma tendência de
leve aumento em boa parte delas,
o único estado que realmente teve
aumento estatisticamente significativo foi São Paulo (R$ 3.107)”,
acrescenta a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE,
Adriana Beringuy.
Na indústria, o Brasil também
revela a crescente dependência de
matérias-primas. No primeiro trimestre de 2022, embora o saldo
de comércio exterior da indústria
de transformação brasileira tenha
seguido no vermelho, como tem
sido a regra desde a crise mundial
de 2008/2009, houve recuo do
déficit (US$ 13,5 bilhões) em relação ao mesmo período do ano

anterior (-5%)”, registra o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).
O destaque das exportações
veio do grupo de média-baixa intensidade (+44,3%), que abriga
os setores de alimentos, bebidas
e fumo; madeira, papel e celulose; produtos de metal e coque e
derivados de petróleo. Já na alta
tecnologia, a queda ficou menor
devido a maiores exportações da
indústria farmacêutica e um declínio menos acentuado do setor
aeronáutico.
“Mesmo caindo menos, a participação da alta tecnologia nas vendas externas da indústria de transformação brasileira teve mais um
encolhimento importante. No 1º
trim/22, foi de meros 2,9%, a menor fatia desde 1997 para igual período. Vale lembrar que a alta intensidade já chegou a representar
cerca de 15% do total exportado
pela indústria no mesmo trimestre para os anos de 2001 e 2002,
isto é, de 20 anos atrás”, destaca
o Iedi.

EUA: Bolsas
reagem mas
fecham semana
em queda
As ações dos EUA subiram na
sexta-feira, impulsionadas por um
sólido retorno das empresas de
tecnologia. O Dow Jones Industrial Average, principal índice da
Bolsa de Nova York, teve valorização de 1,47%, para 32.196,66
pontos. O S&P 500 subiu 2,39%,
para 4.023,89 pontos. O Nasdaq
Composite Index saltou 3,82%,
para 11.805,00.
As ações de grandes gigantes de
tecnologia dos EUA, como Meta
(Facebook), Apple, Amazon, Netflix e Alphabet (Google), fecharam em alta. Novas interpretações
da ata do Federal Reserve (Fed)
fizeram o mercado financeiro sair
às compras.
As criptomoedas, com fortes
queda na semana, aproveitaram o
alívio desta sexta. O bitcoin, que
chegou a ser negociado a pouco
mais de US$ 24 mil na quinta, estava cotado a US$ 30 mil na noite
desta sexta.
Apesar do rali de sexta-feira,
as três principais médias de Wall
Street registraram perdas semanais, em meio a preocupações
duplas de aumento da inflação e
aperto do banco central. Na semana, o Dow caiu 2,1%, sua sétima semana negativa consecutiva.
O S&P 500 e o Nasdaq, de alta
tecnologia, caíram 2,4% e 2,8%,
respectivamente, pela sexta semana consecutiva de perdas.
Na frente econômica, a Universidade de Michigan informou na
sexta-feira que sua leitura preliminar do sentimento do consumidor
para maio caiu para 59,1 de uma
leitura final de abril de 65,2.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1075
R$ 5,2590
R$ 5,2624
R$ 0,7452
R$ 297,00

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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Educação: ensino híbrido é tendência mesmo no pós-pandemia
Por Simone
Bérgamo

O

avanço da imunização contra
a Covid-19 no
Brasil, com a maior parte
dos brasileiros com o esquema vacinal completo, traz
perspectivas promissoras
de que tenhamos um 2022
sem tantos sobressaltos para a retomada das atividades
presenciais no sistema de
educação, resguardado o
indispensável cumprimento
dos protocolos dispostos
pelas autoridades sanitárias.
Aqui ou ali, observam-se controvérsias sobre
qual deveria ser o modelo
de ensino nos próximos
meses, se apenas remoto
ou totalmente presencial,
mas a tendência que deve
se consolidar não é a escolha de um ou outro, mas a
combinação de ambos, o
que chamamos de ensino
híbrido.
É o formato que algumas
instituições vêm adotando
nesse período de volta às
aulas neste semestre letivo.
Na verdade, antes mesmo
da crise da pandemia, o ensino híbrido já era uma forte
tendência em várias instituições de ensino, permitindo
que os alunos realizassem
atividades de aprendizagem
presenciais e remotas com
o uso da tecnologia.
Nessa proposta, o espaço da sala de aula se torna

um ambiente voltado para
interação, reflexão, esclarecimento de dúvidas, realização de atividades práticas,
lúdicas e metodologias ativas. Nesse sentido, os alunos passam a ser agentes
ativos na construção do seu
conhecimento, e o professor, como mediador, precisa
estar atento às necessidades
individuais. A aprendizagem passa a ser colaborativa e personalizada. O aluno
é estimulado a buscar novos
conhecimentos, formas de
interagir com eles e utilizá-los na prática.
O ensino por meios digitais evoluiu muito ao longo
desses anos de pandemia,
mas não foi fácil para ninguém. Basta recordar as
mudanças radicais na vida
das pessoas, com restrições
a atividades tão comuns do
cotidiano que obrigaram
todos a uma reconfiguração
de práticas nas esferas individual e coletiva.
As instituições de ensino,
para poderem cumprir o
calendário acadêmico, precisaram se adaptar em tempo hábil ao regime remoto
e preparar professores que
ainda não utilizavam recursos digitais em sala de aula.
Mesmo professores que já
tinham alguma experiência com o ambiente virtual
precisaram lidar com a falta
de estrutura e ferramentas,
principalmente nas instituições públicas.

Na lista de desafios estavam (estão!) a ausência
de plataformas que comportassem grande número
de alunos; o fato de que
muitos não tinham computador nem outro equipamento para assistirem
às aulas remotas; outros
tantos que tinham equipamento, mas a internet não
atendia; e a falta de recursos de câmera ou de áudio.
Enfim, foram muitos os
entraves que inviabilizavam o uso das ferramentas
digitais necessárias às aulas síncronas e resultaram
em um percentual significativo de evasão, tanto
no Ensino Fundamental e
Médio quanto nas instituições de nível superior.

Uma realidade
se impôs, não
há mais
espaço para
retrocesso
O processo de aprendizagem no ensino remoto
também enfrentou obstáculos. Para muitos alunos,
as aulas online não atingiam os objetivos e não os
preparavam para as avaliações. Houve resistência,
principalmente nas universidades. Os alunos do ensino presencial criticavam
porque não achavam as
aulas neste formato eficientes e sentiam dificuldades por conta do distan-

ciamento entre colegas e
professores.
Contudo, muitas instituições que já trabalhavam
com EAD (Educação a
Distância)
conseguiram
mobilizar professores do
ensino presencial para as
aulas online e adaptaram
suas plataformas para um
número bem maior de
alunos que necessitavam
utilizá-las. Hoje, aquelas
que durante o período de
isolamento conseguiram
oferecer aulas remotas e
garantiram, com eficácia,
o cumprimento do que
foi planejado no calendário do ano letivo, criaram
projetos que levam à continuidade da utilização de
recursos digitais. Elas fizeram revisões de metodologias tradicionais. Em
muitos casos, adotaram o
ensino híbrido não como
uma mudança conjuntural,
mas como um projeto estrutural e de longo prazo.
No ensino híbrido, as instituições pretendem utilizar
a aprendizagem colaborativa e valorizar as experiências
que os alunos já possuem, a
bagagem de conhecimentos
que trazem, cuja troca com
os colegas serve de alicerce
para a construção de novos
conhecimentos, reforçando
alguns
comportamentos
importantes, que vão além
do desenvolvimento cognitivo e socioemocional, como, por exemplo, a empa-

tia, respeito e gentileza.
Tais comportamentos,
definidos por descobertas
e atividades mentais, vão
se aperfeiçoando ao longo
da vida e, de forma equilibrada, interferem na nossa
inteligência, vida afetiva e
nas nossas relações sociais.
Nesse tipo de aprendizagem são aplicadas situações
do cotidiano que desenvolvem no aluno comportamentos éticos e senso de
comunidade.
Antes de refletir sobre
o papel do professor nesse processo, cabe compreender que são inúmeras as
possibilidades que o mundo
digital nos oferece. O intenso e incessante desenvolvimento da tecnologia da
informação e comunicação
trouxe mudanças significativas na vida, nas ações e no
pensamento de todos. Recursos que eram restritos,
normalmente a pesquisas
e redes sociais, foram ressignificados. Com as transformações advindas da
pandemia e a necessidade
das aulas remotas, tanto os
docentes quanto os alunos
precisaram interagir com as
informações, utilizando-as
como ferramenta de ensino e aprendizagem. Dentro
desse cenário, o professor
teve que criar metodologias
que associassem a teoria à
prática do dia a dia dos alunos, ou seja, os conteúdos
trabalhados precisavam, ne-

cessariamente, fazer sentido
na vida dos discentes.
O planejamento prévio
das aulas, a motivação para
a pesquisa, a utilização de
metodologias ativas, situações-problema baseadas
na realidade, mobilização
e compartilhamento dos
conhecimentos dos alunos e a mediação em todas
as etapas são importantes
ações do docente para desenvolver nos discentes as
habilidades necessárias a
uma aprendizagem significativa.
Depois desses dois anos,
uma realidade se impôs.
A inovação e a busca pela
criatividade passaram a fazer parte do planejamento
estratégico das instituições
atentas às necessidades dos
alunos, que são altamente
digitalizados. Com o ensino
híbrido, é possível aproveitar, plenamente, as potencialidades das modalidades
presencial e remota para
atingir o principal objetivo
da educação: desenvolver
nos alunos as competências
necessárias para que eles
se tornem seres humanos
mais conscientes, autônomos, críticos, criativos, preparados para os desafios e
para tomar decisões. Não
há mais espaço para retrocesso. O ensino híbrido é a
educação para o futuro.

opiniões, pois nem todos a
consideram uma forma de
adequar à realidade social
e etnográfica, os meios de
acesso ao ensino superior
público.

discriminatórios tendo o
negro como alvo gratuito.
São eles também que no
sistema carcerário predominam. Segundo o 14º
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dos presos
em que há a informação da
cor/raça disponível, 70%
são negros. E são eles também as maiores vítimas das
mortes violentas no país.
A chegada de Gil à ABL
significa muito para a classe
artística, pois é o primeiro
músico da MPB a chegar lá.
Mas, assim como a Ketanji
Brown Jackson, confirmada
pelo Senado dos EUA como
a primeira mulher negra a

ocupar uma vaga na Suprema
Corte americana, essa conquista vai além. Deixa claro
que é através da educação que
podemos mudar essa história
de preconceito no mundo todo, conscientizando as novas
gerações de forma direta que
em vez de racismo é preciso
empatia com o próximo, independentemente de sua cor
de pele.
É perceber a visibilidade negra como legítima
e com todo o respeito que
qualquer indivíduo merece.

Simone Bérgamo é diretora acadêmica
do grupo Ser Educacional.

Visibilidade negra
Por Marcos
Espínola

A

posse de Gilberto
Gil como membro da Academia
Brasileira de Letras (ABL),
o terceiro negro a ocupar
uma cadeira na Casa, é cercada de significados para
uma sociedade que ainda
se depara com atos inadmissíveis como o recente
episódio clássico de racismo num Shopping do Rio,
quando um homem proferiu ataques racistas contra
uma professora e seu sobrinho. É a visibilidade ne-

gra em pleno ano de 2022,
tanto de forma positiva
quanto negativa, porém,
infelizmente, a segunda é
mais recorrente, deixando
claro o racismo estrutural
no país.
E se engana quem classifica essa fala como mimimi,
pelo contrário, é fato que
não só o Brasil tem uma
dívida histórica com os negros pelos anos de escravatura, como também, ainda
hoje, acumula evidências de
discriminação que persiste,
machuca e coloca os negros
num lugar inferior injustificável, mesmo sendo eles
mais de 50% da população.
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A Constituição de 1888
aboliu a escravidão no país,
mas foi insuficiente para
acabar com a segregação e
preconceito. Não são poucos os episódios de agressão
a negros em todos os segmentos, classes sociais e em
toda a parte. Nosso mapa social fala por si só. Na
classe política, por exemplo,
a estimativa é que apenas
3% do quadro legislativo
seja composto por negros.
No ambiente acadêmico é
notório o baixo número de
pesquisadores, professores
e alunos negros, o que nos
levou a contar com a lei nacional de cotas, que divide

Constituição de
1888 aboliu a
escravidão, mas
não eliminou
segregação
No esporte são diversos
os episódios de racismo,
mesmo no futebol, o mais
popular do mundo. Nas redes sociais são incontáveis
os conteúdos ofensivos e
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STF derruba decisão do
Confaz sobre ICMS no diesel
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Plano B dos
bilionários dos EUA

O

número de estadunidenses ricos solicitando cidadania ou residência em países estrangeiros
disparou nos últimos três anos, à medida que bilionários,
empreendedores de tecnologia e celebridades dos EUA
procuram criar um “plano B” para suas famílias, informou
o portal de notícias Insider.
A Latitude Residency & Citizenship, uma empresa que
orienta investidores de alto patrimônio líquido em todo
o mundo durante o processo de inscrição, disse que as
consultas nos EUA aumentaram 300% entre 2019 e 2021.
A Henley & Partners relata aumento de 327% entre 2019
e 2020 e mais 10% em 2021.
Mais de uma dúzia de países oferecem os chamados
“passaportes dourados” em troca de investimentos. Os
programas mais caros variam de US$ 1,1 milhão (Malta) a
US$ 9,5 milhões (Áustria).
A pandemia – com bloqueios a viagens – estimulou o
aumento, assim como mudança climática e conflitos. O
Governo Trump foi outro fator.
Mas ninguém duvide que fugir de impostos e restrições
à movimentação financeira são grandes motores dessa
opção dos ricaços.

Economia e ensino
Desde que foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano (PT) conseguiu
uma economia de mais de R$ 1,5 bilhão nos caixas do
Legislativo – repassando parte desses recursos para
universidades. A Uerj conseguiu transferir o Colégio
de Aplicação para uma nova sede graças a doação de
R$ 26 milhões, além de terminar a reforma do navioescola da faculdade de Oceanografia com outro R$ 1,6
milhão. A Uenf recebeu R$ 20 milhões para investir
em infraestrutura e turismo, e a UFF ficou com R$ 18
milhões para construção de um biotério central para as
pesquisas científicas.

Rápidas
A implantação de novas regras fiscais e aduaneiras
para o comércio eletrônico internacional é tema central do “VIII Seminário Internacional OEA – Gestão
Coordenada de Fronteiras”, realização do Instituto
Aliança Procomex, em parceria com a Receita Federal,
em 18 e 19 de maio, no Hotel Renaissance (SP). Inscrições: procomex.org.br/2022/02/07/gestao-coordenada-de-fronteiras-o-programa-oea-e-o-e-commerce
*** Nos dias 19 e 20, o Colégio AZ realiza o SimulAZ,
evento de simulação de reuniões da Organização das
Nações Unidas (ONU) e órgãos políticos, para debater
temas como Guerra da Ucrânia e pandemia *** Primeiro evento presencial da Rede D’Or após dois anos, o
Valve In Rio comprova a volta com força dos eventos
presenciais, setor que movimentou R$ 14 bi em 2019.
Mais de 300 participantes de vários países participaram
da simpósio no Hotel Fairmont, em Copacabana ***
O executivo João Souza, gerente nacional da APlanet
no Brasil, assume o posto de diretor global de atendimento e passa a atuar junto aos clientes da empresa
na Espanha, Portugal, Itália, Reino Unido, Estados
Unidos e México *** Luiz Mello, CEO da IBS Energy,
comemora os 20 anos da companhia dia 18, no Espaço
Sinimbu, em São Paulo *** A consultoria e auditoria
PwC abre inscrições para profissionais graduados ou
estudantes em formação nos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Economia. As vagas são para o
Rio de Janeiro: pwc.com/gx/en/careers.html

André Mendonça: ‘Não se admitirá mais 27 alíquotas diferentes’

O

ministro André
Mendonça, do
Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou nesta sexta-feira, uma
decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) que definiu as
alíquotas de ICMS que cada
estado cobra sobre o diesel.
O magistrado atendeu
um pedido do governo Jair
Bolsonaro, que, por meio
da Advocacia-Geral da
União (AGU), foi ao Supremo questionar o desrespeito à lei que instituiu
uma alíquota única do imposto para todos os estados, em reais por litro, cobrada apenas na etapa da
produção. Mendonça destacou que, a partir de sua
decisão, “não se admitirá
mais 27 alíquotas diferentes de ICMS, o que representa uma uniformidade e

redução do valor do combustível e menor flutuação
dos preços”.
A Lei Complementar nº
192, de 2022, de março,
implementou a chamada
cobrança monofásica e a
uniformidade de alíquota
na tributação de combustíveis pelo ICMS. Ela também previa um período
de transição, até o fim do
ano, para que os estados
pudessem fixar uma alíquota equivalente à média dos últimos 60 meses
—o que, na prática, representaria queda na carga
tributária atual sobre os
combustíveis. O preço do
combustível foi reajustado
novamente nas refinarias
da Petrobras na segundafeira (9), culminando com
a demissão de Bento Albuquerque do Ministério
de Minas e Energia.

No pedido ao Supremo, a AGU afirmou que
“a forte assimetria das
alíquotas de ICMS enseja problemas que vão
muito além da integridade do federalismo fiscal
brasileiro, onerando sobretudo o consumidor final, que acaba penalizado
com o alto custo gerado
por alíquotas excessivas
para combustíveis —que
são insumos essenciais,
e, por isso, deveriam ser
tratados com modicidade— e com a dificuldade no entendimento da
composição do preço final desses produtos”.
O presidente do Comitê
Nacional de Secretários da
Fazenda, Finanças, Receitas
ou Tributação dos Estados
e Distrito Federal (Comsefaz), Décio Padilha, relatou
à repórter da CNN Julliana

Lopes que o órgão recorrerá da decisão.
Ao entrar também nesta sexta-feira com ação
no STF, o presidente Jair
Bolsonaro, por meio da
Advocacia-Geral da União
(AGU), argumenta que a
medida é inconstitucional
por permitir a diferenciação de alíquotas do diesel
entre os estados, prejudicando o consumidor com
aumentos excessivos do
combustível.
“Ao propor um valor único, cabe aos entes com capacidade normativa avaliar
uma solução capaz de atender a essa nova dinâmica,
sem prejudicar desproporcionalmente nenhum dos
estados brasileiros, e sem
prejudicar os consumidores, que padecem sobremaneira com a alta de preços”,
concluiu a AGU.

OCDE convida Brasil a aderir a
códigos de liberalização financeira

O

Banco Central e
o Ministério da
Economia
informaram ter recebido, do
Conselho da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), convite para
aderir ao Código de Liberalização de Movimentos
de Capital e ao Código de
Liberalização de Operações
Correntes Intangíveis.
De acordo com o BC,
o Código de Liberalização
de Movimentos de Capital
“refere-se a padrões para
atos normativos sobre fluxo financeiro internacional, incluindo pagamentos,
transferências,
empréstimos, investimentos, além de
compra e venda de moeda
estrangeira”. Já o Código de
Liberalização de Operações
Correntes Intangíveis refere-se basicamente a prestação de serviços de forma

transfronteiriça, a exemplo
de serviços de consultoria
internacional, de advocacia,
de arquitetura.
“Os dois códigos de liberalização consolidam recomendações resultantes
de décadas de estudos e
são baseados em princípios
de não discriminação e de
transparência, entre outros”, informou o BC.
Segundo a autoridade
monetária, “o Brasil vem
trabalhando consistentemente na convergência de
atos normativos às boas
práticas preconizadas pelos
códigos”.
O BC acrescenta que, do
ponto de vista de investidores estrangeiros, a adesão
a esses códigos representa
um “melhor entendimento
sobre o nosso arcabouço
regulatório, menor custo de
adaptação às particularidades do país e maior percep-

ção de segurança jurídica
em operações internacionais”.
Em nota, o Ministério da
Economia informou que
todos os membros da OCDE são aderentes dos dois
códigos e que, desde 2012,
a possibilidade de adesão
por países não membros
está aberta. O Brasil iniciou o processo de adesão
em 2017 e, com o convite
manifestado no dia 10 de
maio, será o primeiro país
não membro a aderir aos
dois códigos.
“Para a convergência aos
dispositivos dos códigos,
foram implementadas ações
legislativas e regulatórias,
contemplando: a eliminação de limites ao investimento externo em transporte aéreo; a eliminação
de requisitos de reciprocidade na área de seguros; a
eliminação da necessidade

de decreto presidencial para estabelecimento de filiais
de instituições financeiras
estrangeiras; a delegação de
competência ao Ministério
da Economia para autorizar a operação de empresas estrangeiras no Brasil;
a elevação de limites de
cessão para resseguradores
ocasionais; a promulgação
da Lei de Câmbio e Capitais Internacionais (LCCI)
e do Decreto do Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF) Cambial, que
estabeleceu a redução gradativa das alíquotas até zero, de forma escalonada”,
detalhou o ministério.
A pasta acrescenta que
a adesão a estes dois instrumentos “está alinhada à
eliminação de barreiras aos
fluxos internacionais de comércio e investimentos e ao
melhor funcionamento do
mercado de capitais”.

Consignado: Prazo para margem
ampliada terá mais 60 dias

O

Congresso Nacional prorrogou a medida
provisória que amplia a
margem de crédito consignado para aposentados
e pensionistas e autoriza pessoas que recebem
o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) e Auxí-

lio Brasil a fazerem o empréstimo. Segundo ato do
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, publicado
nesta sexta-feira no Diário
Oficial da União, a prorrogação é de 60 dias.
O crédito consignado
é aquele concedido com
desconto automático em

folha de pagamento. Por
ter como garantia o desconto direto no salário
ou benefício, esse tipo de
operação de crédito pessoal é uma das que oferecem
os menores juros do mercado.
A MP, publicada no Diário Oficial da União no

dia 17 de março, ampliou
o acesso ao crédito consignado aos beneficiários do
BPC e do Auxílio Brasil,
além de ampliar a margem
consignável de 35% para
40% da renda, reinstituindo
o percentual que vigorou ao
longo de quase todo o ano
passado.
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Teles: reclamações sobre serviços
registram queda de 29,4% em março

Ana Rita Albuquerque

número de reclamações de usuários de serviços
de telecomunicações caiu
29,4% em março, segundo
dados da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel). No mês de março
foram registradas 165.545
queixas de usuários de serviços de telecom, 68.902
reclamações a menos que
as registradas em março de
2021.
As reclamações registradas na Anatel têm caído a
taxas superiores a 20% desde abril do ano passado. Em
todo o ano de 2021, elas
caíram quase 25%. “Já estamos há quase um ano registrando quedas superiores
a 20%, reduções recordes

Resolução do Conama
sobre qualidade do
ar deve ser revista
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em mais um
julgamento da denominada “pauta verde”, julgou em 5 de
maio a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6148,
onde o requerente, a Procuradoria-Geral da República
(PGR), pediu fosse declarada a inconstitucionalidade da
Resolução 491/2018 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) que dispõe sobre padrões de qualidade
do ar.
A demanda deveu-se ao fato de que a referida resolução
apenas refere-se a conceitos vagos, nada regulamentando
como deveria ser o seu objetivo. Dessa forma, ao não dispor de forma adequada e eficaz sobre metas e ações a serem cumpridas, prazos e informações suficientes e claras, a
resolução não atenderia aos princípios constitucionais do
meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art.225) da
garantia de saúde (CF, art. 196) e do direito à informação
(CF, art. 5º, XIV). Além, não estaria em consonância com
as diretrizes recomendadas pela Organização Mundial de
Saúde (OMS).
A demanda aponta “que em maio de 2018, a OMS divulgou estimativas alarmantes: a cada ano, morrem no planeta cerca de 7 milhões de pessoas em decorrência da exposição a micropartículas poluentes em suspensão no ar”.
Ainda, “que estudos realizados recentemente, já em 2019,
por pesquisadores do Instituto Max Planck, indicam um
número ainda maior: 8,8 milhões de mortes por ano em
todo mundo. No Brasil, a estimativa é de que 50 mil mortes
anuais decorrem da poluição atmosférica”.
A poluição atmosférica é um problema que diz respeito
à respirabilidade do ar e é preciso ser controlada não apenas com uma legislação eficaz, mas principalmente com
a preservação das florestas, dos rios e dos mares. O consumismo desenfreado e a exploração do planeta de forma insustentável revelam que critérios de certificação de
poluição atmosférica são pouco úteis para prolongar nossa existência. Aqueles que vivem em grandes cidades, trabalham com atividades poluentes ou residem próximo a
fábricas sabem que o custo do desenvolvimento é causa de
problemas respiratórios e de redução da expectativa de vida
cujos efeitos se espalham em maior ou menor grau para a
população em geral.
Ao escolhermos um modo de vida em muitos aspectos
apartado das preocupações com a natureza e adotarmos a
atividade econômica como essencial ao desenvolvimento
das cidades, o legislador constitucional optou por balizar
as atividades humanas e econômicas de acordo com o
princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Daí a importância de políticas de redução dos poluentes
na atmosfera e de mecanismos de controle por meio da
sociedade em geral.
Dentro desse quadro, como forma de efetivar os direitos fundamentais ao meio ambiente e à saúde, o plenário
do STF, na referida ADI 6148, decidiu por maioria que,
apesar de ser constitucional a atual resolução do Conama,
este órgão deverá editar, em 24 meses, uma nova resolução
sobre padrões de qualidade do ar, que leve em conta as
diretrizes estabelecidas em 2021 pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) à luz da realidade nacional, das peculiaridades locais, dos primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social e da redução da pobreza.
BUCANAS – PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/ME 27.839.323/0001-20 - NIRE 35.300.443.624
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Bucanas – Participações e Investimentos S/A (a “Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a se realizar no dia
31 de maio de 2022, às 15:00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima
nº 1.912, conj. 12-B, na Cidade de São Paulo, SP, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) ratificar a indicação da empresa especializada APSIS CONSULTORIA
E AVALIAÇÕES LTDA., sociedade estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20021-290, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
27.281.922/0001-70, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob
o nº CRC/RJ-005112/O-9 (“Empresa Especializada”), que, a pedido da administração da Companhia,
previamente procedeu à avaliação de determinados ativos da Companhia e respectiva preparação
do Laudo de Avaliação (conforme definido nesta ata), para fins da cisão parcial da Companhia; (ii)
examinar, discutir e aprovar os termos e condições do “Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da
Bucanas Participações e Investimentos S.A. e Posterior Versão da Parcela Cindida para Nova Companhia” (“Protocolo e Justificação”); (iii) examinar, discutir e aprovar o laudo preparado pela Empresa
Especializada (“Laudo de Avaliação”) e, caso aprovada a Cisão Parcial, aprovar a alteração do caput
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma que passe a constar o valor do capital social
da Companhia após a Cisão Parcial; (iv) discutir e aprovar a cisão parcial, proporcional e sem solidariedade, da Companhia (“Cisão Parcial”) com versão da parcela cindida em nova companhia a ser
constituída em razão da cisão, na forma do § 2º do Artigo 229 da Lei das S.A. (“Nova Companhia”);
(v) Discutir e aprovar a redação do estatuto social da Nova Companhia e eleger sua diretoria, fixando
a sua remuneração; e (vi) autorizar os Diretores da Companhia e os Diretores da Nova Companhia a
promover o arquivamento e publicação dos atos da Cisão Parcial, bem como a praticar todos os atos
necessários para a sua consumação e formalização. Instruções e Informações Gerais: Solicita-se
que os acionistas ou seus representantes que desejarem participar da Assembleia enviem para a
Companhia, com antecedência de, pelo menos, 30 minutos em relação ao horário previsto para o
início da Assembleia, a documentação contendo da prova de identificação do acionista, bem como
documentação que comprove seus poderes para participar de Assembleia Geral da Companhia para
o seguinte endereço eletrônico: gabriel.figueira@figueirabertoni.com.br. São Paulo/SP, 16 de maio de
2022. Thomas Lundgren Bittar - Diretor Presidente.

O

no número de reclamações
registradas na Anatel. Mas
as queixas não estão caindo
só na Anatel, dados da Consumidor.gov também mostram uma queda de 4,9%
no número de reclamações
registradas na plataforma”,
afirmou o presidente executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari.
Os dados mostram uma
queda consistente em todos
os serviços. A maior queda
nas reclamações foi sobre a
TV por assinatura, 34,4%,
passando de 18.397 em
março de 2021 para 12.065
queixas em março de 2022.
As reclamações dos usuários de banda larga fixa caíram 33,4% e dos usuários
de telefonia móvel 18,5%.

As quedas são resultado
de ações do setor para melhorar a relação com o consumidor e de normativos
do Sistema de Autorregulação das Telecomunicações
(SART).
Uma das medidas mais
conhecidas do SART é a
Não Me Perturbe (www.naomeperturbe.com.br), que
permite bloquear chamadas
de telemarketing de telecomunicações e de oferta de
crédito consignado.
Outras medidas adotadas dentro da autorregulação de telecom tratam da
simplificação e transparência das ofertas feitas pelas
empresas, o que reduz
dúvidas sobre o que é cobrado do consumidor. O

setor também implantou
a automação de processos
relacionados ao faturamento, como por exemplo
a emissão de segunda via e
envio de comprovante de
pagamento.
Essas mudanças tiveram
reflexo direto na percepção
dos consumidores. Dados
da Anatel apontaram uma
redução de 30% no número de reclamações relacionadas à cobrança – assunto mais reclamado -, uma
queda de 24.941 queixas em
março de 2022, na comparação com março de 2021.
As queixas sobre qualidade, funcionamento e reparo
caíram 44%, representando uma redução de 22.328
queixas.

Comissão de acompanhamento do
Supera RJ prorrogada por 90 dias

A

Comissão Especial
de Acompanhamento do Programa Supera RJ, criada pela
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), vai ser prorrogada
por 90 dias. É o que define
o Requerimento 245/22,
assinado pelos deputados
que compõem a comissão,
que foi aprovado pelo ple-

nário do Legislativo, nesta
quinta-feira. A medida vai
ser publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.
A comissão foi criada para acompanhar a execução
do programa. Em audiência
realizada em março, o governo do estado informou
que o programa já havia
disponibilizado R$ 580 mi-

lhões em auxílio emergencial e linha de crédito para
empreendedores impactados pela pandemia de covid-19.
Na ocasião, o presidente da comissão, deputado
Bruno Dauaire (União), reconheceu a complexidade
operacional do programa,
mas acredita que ele pode
ter maior alcance. Ele escla-

receu que o colegiado terá
uma atuação propositiva,
levantando estudos e dados
importantes para aprimorar
o Supera RJ.
Também compõem a comissão o deputado Marcelo
Dino (União), como relator; e as deputadas Renata
Souza (PSol), como vice-presidente; e Adriana Balthazar (PSD).

Centro do Rio ganha a “Praça do Cooperativismo”

F

orça potente na economia do Rio de
Janeiro, o Cooperativismo conquistou seu espaço na Cidade Maravilhosa. O Largo localizado nas
esquinas da Rua da Assembleia e da Avenida Presidente Antônio Carlos, próximo
ao Palácio Tiradentes e ao
Paço Imperial, agora se chama “Praça do Cooperativismo”. O lugar fica em frente
à nova sede do Sindicato e
Organização das Cooperativas do Estado do Rio de
Janeiro (OCB/RJ), inaugurada na semana passada.
Fruto do decreto do
prefeito Eduardo Paes, publicado no último dia 9, a
medida vai deixar o cooperativismo cada vez mais
presente na vida dos cariocas, na avaliação do presidente do Sistema OCB/RJ,
Vinicius Mesquita. A entidade, por sua vez, pretende
adotar o espaço e transformá-lo em um ambiente de
lazer totalmente voltado a
ações sociais que visem ao
bem-estar da sociedade.
“Mais do que mudar o
nome, temos projetos que
vão envolver o bom uso
do local. O cooperativismo
tem um viés social muito
importante, já que valoriza
as pessoas e atua no bem-

-estar da sociedade. É isso
que pretendemos realizar
nesse espaço, além, obviamente, de que cuidaremos
com muito carinho de cada
detalhe da Praça, que será
patrimônio de todos”, explicou Mesquita.
Entusiasta da revitalização do Centro do Rio e um
dos idealizadores do projeto de transformação da
Praça, o superintendente
do Sistema OCB/RJ, Abdul
Nasser, assinala momentos
históricos que fazem o cooperativismo merecer essa
oportunidade de ter um local com nome e características que o identifiquem na
cidade.
“O registro mais antigo
de uma cooperativa brasileira que se pode verificar
em documentos oficiais
é datado de 26 de abril
de 1876, no Decreto nº
6186, assinado pela Princesa Isabel no gabinete do
Paço Imperial. Portanto,
a relação do Rio de Janeiro, e mais especificamente
daquela região, com o cooperativismo brasileiro é
antiga e merece ser eternizada”, explicou.
O Sindicato e Organização das Cooperativas do
Estado do Rio de Janeiro
(OCB/RJ) é a entidade que

atua na representação institucional do cooperativismo
no estado do Rio de Janeiro
com foco na criação de políticas públicas de fomento
ao setor.
Já o Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do
Rio de Janeiro (Sescoop/
RJ) tem a finalidade de promover a autogestão e difundir a cultura cooperativista.

Criado em 1999, a entidade
integra o Sistema S brasileiro e acompanha de perto as
cooperativas fluminenses,
oferecendo soluções para
a sustentabilidade do negócio, bem como formação
profissional, promoção social e serviços aos cooperados e colaboradores.
Juntas, as instituições
compõem o Sistema OCB/
RJ.
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INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Contas a receber (Nota 5)
Desembolso para ressarcimentos futuros
(Nota 6)
Estoques
Adiantamentos (Nota 7)
Impostos a recuperar
Não Circulante
Recursos de Convênios a receber (Nota 8)
Ativo de Contrato (Nota 9)
Depósitos judiciais
Intangível (Nota 10)
Total do ativo

2020

2019

65.810.779 27.455.370
350.772.115 1.763.819
12.613.175 8.347.116
3.040.475 1.485.996
1.360.057
687.153
448.308
232.840
434.044.909 39.972.294
11.384.721 9.335.960
91.407.200 17.349.879
149.978
8.000
102.941.899 26.693.839
12.077.762 2.189.309
12.077.762 2.189.309
549.064.570 68.855.442

Passivo
circulante
Fornecedores (Nota 11)
Empréstimos entre Contratos (Nota 12)
Obrigações Trabalhistas (Nota 13)
Obrigações Tributárias (Nota 14)
Outras Obrigações
Não circulante
Recursos para investimentos (Nota 15)
Recursos de Convênios (Nota 8)
Passivo de Contrato (Nota 9)
Subvenções a realizar (Nota 17)
Bens Públicos em nosso poder (Nota 10)
Provisão para Contingências (Nota 16)
Patrimonio líquido
Patrimônio Social (Nota 18)
total do passivo

2019

22.034.780
13.548.514
37.562.423
15.695.407
71.568
88.912.692

6.753.375
8.347.116
11.020.203
7.735.180
33.855.874

1.147.077
9.555.807
17.349.879
421.045.671
9.105.512
1.778.645
459.982.591

952.758
9.335.960
17.349.879
27.638.597

169.287
169.287
549.064.570

7.360.971
7.360.971
68.855.442

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração de resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 (Em Reais)
Receita operacional
Receitas de Contratos e Convênios (Nota
19)
Receitas de outras ações (Nota 19)
Custos e Despesas Operacionais
Custo dos serviços prestados (Nota 20)
Resultado Bruto
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal (Nota 21)
Despesas com serviços prestados (Nota
22)
Despesas gerais e administrativas (Nota
23)
Despesas com concessionárias (Nota 24)
Despesas com contingências
Despesas Tributárias (Nota 25)
Resultado financeiro líquido (Nota 26)
Outras Receitas e Despesas (Nota 27)
Déficit Líquido do Exercício

2020

2019

477.902.750

271.389.239

304.824
478.207.574
(475.880.408)

3.454
271.392.693
(265.790.605)

2.327.166
(8.430.204)
(3.805.454)
(1.743.809)

5.602.088
(7.393.543)
(5.600.718)
(922.680)

(2.243.567)

(594.585)

(251.756)
(161.464)
(224.154)
24.469
(1.788.707)
(7.867.276)

(233.491)
(42.069)
(230.165)
1.346.028
(675.592)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

demonstração de fluxo de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Déficit do exercício
(7.867.276)
Ajustes para reconciliar o resultado do período com recursos provenientes
de atividades operacionais:
Amortização
1.529.060
Outras provisões
925.177
Provisão para Contingências
(5.413.039)
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
(349.008.296)
Desembolso para Ressarcimento
(4.266.059)
Estoques
(1.554.479)
Adiantamentos
(672.904)
Impostos a recuperar
(215.468)
Recursos de Convênios a Receber
(2.048.761)
Ativo de Contrato
(74.057.321)
Depósitos judiciais
(141.978)
(431.965.266)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
15.281.405
Obrigações Trabalhistas
26.542.220
Obrigações tributárias
7.960.227
Outras Obrigações
71.568
Recursos para Investimentos
194.319
Recursos de Convênios
219.847
Passivo de contrato
Subvenções a realizar
421.045.671
Bens Públicos em nosso poder
9.105.512
480.420.769
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
43.042.464
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Adições de bens ao intangível
(9.888.453)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento
(9.888.453)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos entre contratos
5.201.398
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
5.201.398
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
38.355.409
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
27.455.370
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
65.810.779
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
38.355.409

2019

demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

(675.592)
Déficit do exercício
Outros resultados abrangentes
(456.978)
(1.132.570)
7.773.264
(1.896.232)
(539.302)
365.968
(28.323)
(233.625)
(12.021.547)
4.399
(6.575.398)
3.220.679
(629.444)
(3.642.246)
(43.179)
472.758
233.625
17.349.879
16.962.072
9.254.104

Resultado abrangente do exercício

2019

(7.867.276)

(675.592)

-

-

(7.867.276)

(675.592)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
demonstrações das mutações do Patrimônio social - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Patrimônio

superávit

(Déficit)

Em 31 de dezembro de
2018

11.956.934

(3.920.371)

8.036.563

Transferência para
Patrimônio Social

(3.920.371)

3.920.371

-

Déficit do Exercício

-

(675.592)

(675.592)

8.036.563

(675.592)

7.360.971

675.592

675.592

Em 31 de dezembro de
2019

(259.528)
(259.528)

Transferência para
Patrimônio Social

1.896.232
1.896.232
10.890.808
16.564.562
27.455.370
10.890.808

Déficit do Exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020

Em 31 de dezembro de
2020

8.036.563

(7.867.276) (7.867.276)
(7.867.276)

169.287

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas ExPlicativas da admiNistRação às dEmoNstRaçõEs fiNaNcEiRas - (valoREs ExPREssos Em REais)

1 - contexto operacional - O Instituto Gnosis foi constituído em 17/11/2008,
é uma associação sem fins lucrativos com sede e foro na cidade do Rio de
Janeiro, tendo sido constituída na forma preconizada no Código Civil Brasileiro, e observando os ditames da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº
6.043/2011 e da Lei do Município do Rio de Janeiro nº 5.026/2009 para atuar como Organização Social na Área de Saúde, foi criada para atender os
seguintes objetivos: a) A prestação de serviço de saúde, incluída a assitência médica, hospitalar e de serviços auxiliares de disgnósticos e terapia,
sempre observada a excelência da atuação, obtida através da aplicação
das melhores práticas de gestão em saúde disponíveis no mercado; b) A
formação de recursos humanos para atuação na área de saúde; c) O
desenvolvimento do conhecimento voltado as práticas de gestão em saúde,
sobretudo através do incentivo a realização de cursos de formação,
seminários, palestras e congressos; d) Incentivar e, se possível, viabilizar,
a publicação de trabalhos próprios e de terceiros e a divulgação de conhecimentos científicos relacionados aos serviços de saúde, por meio eletrônico, de publicação de periódicos, livros, software, CD-ROM e outros recursos; e) Firmar parcerias, com órgãos públicos e privados possibilitando o
desenvolvimento, aplicação e gerenciamento de novos produtos, métodos
e processos educativos, de gestão, e outros na área de saúde; f) Desenvolver programas de estágio, estudos, aperfeiçoamento, prêmios, cursos e
bolsas de estudo, voltados para estimular o desenvolvimento de tecnologia
na área de saúde; e g) Firmar contratos e convênios com pessoa jurídica de
direito público e de direito privado, nacionais e internacionais, com a finalidade de viabilizar a execução dos objetivos do instituto. As atividades desenvolvidas pelo iNstitUto GNosis estão atreladas a metas e prazos
descritos abaixo nos Contratos de Gestão e Aditivos firmados entre o Instituto e o Governo do Estado do Rio de janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro. • coordenadoria de Área Programática 2.2, contrato 007/2015
- sms/RJ, com 6º termo aditivo, valor global estimado de R$ 43.000.000,00
(Quarenta e três milhões de reais), aliando a experiência da própria entidade na gestão de ambulatórios em hospitais gerais com a experiência do
corpo profissional montado e inserido na entidade, o Instituto GNOSIS implementa ações na área de Saúde da Família na Cidade do Rio de Janeiro
por meio de sua gestão em 9 (nove) Unidades de Atenção Primária da Área
de Planejamento 2.2. A gestão do Instituto GNOSIS tem feito diferença em
qualidade e resultados nos bairros da Tijuca, Alto da Boa Vista, Praça da
bandeira, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú e Maracanã por meia década, sempre com o objetivo de levar a eficiência e agilidade do setor privado às unidades de saúde municipais. • coordenação de Emergência Regional –
centro e Hospital e maternidade maria amélia Buarque de Holanda
- contrato 034/2015 - sms/RJ, com 6º termo aditivo, com valor global estimado de R$ 78.000.000,00 (Setenta e oito milhões de reais) o Coordenação de Emergência Regional – Centro a finalidade deste trabalho é a prestação de serviços aos usuários no modelo de atendimento de urgência e
emergência. O Instituto GNOSIS desenvolve no CER Centro um modelo de
gestão que respeita e considera todos os princípios do SUS, mas sobretudo
contribui para o aperfeiçoamento dos mesmos: universalidade, regionalização e hierarquização da rede, autonomia dos gestores, coordenação entre
níveis de governo, transparência e controle social. O Hospital e Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda é referência em partos humanizados
no Rio de Janeiro com mínimas intervenções no processo do parir e gestar,
representando um avanço na atenção materno-infantil devido às estruturas
e protocolos clínicos obstétricos e neonatais. A Maternidade realiza atendimento de urgência, internações obstétricas, neonatais e pré-natal em gestação de alto risco, garantindo uma assistência humanizada para as gestantes. • Hospital Estadual da mulher Heloneida studart – contrato
006/2018-sEs/RJ, com 1º termo aditivo, com valor global estimado de R$
91.000.000,00 (Noventa e um milhões de reais), em São João do Meriti, é
o primeiro da Rede Estadual de Saúde totalmente especializado no atendimento as gestantes e bebês de médio e alto risco, principalmente unidade
de referência para este tipo de atendimento na Baixada Fluminense, entre
os serviços disponíveis, a unidade oferece atendimento integral à mulher no
período gestacional de alto risco, colposcopia, mamografia, ultrassonografia e cardiotocografia. A área construída é de 13.000 m², com dois pavimentos assistenciais. Além disso, o hospital conta com 66 leitos Alojamento
Conjunto, 10 leitos de UTI Materna, 20 leitos de UTI e 29 UI Neonatal e
conta com uma equipe de profissionais especializados. Possui 02 salas
PPP (Pré Parto, Parto e Puerpério), 05 salas de Cirurgias, 04 leitos de RPA.
• Hospital Estadual da mãe de mesquita – contrato 018/2018 – sEs/RJ,
com 1º termo aditivo, com valor global estimado de R$ 54.000.000,00 (Cinquenta e quatro milhões de reais), é atualmente a principal referência no
atendimento de gestantes do SUS com perfil de baixa e média complexidades na Baixada Fluminense. Com uma média de 700 partos realizados por
mês e uma das menores taxas de cesarianas da rede pública estadual
(25%), a unidade funciona com ambulatório de atendimento pré-natal e maternidade, com 100 leitos de alojamento conjunto, 15 leitos de UI Neonatal
e 10 leitos de UTI neonatal, 12 salas de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP),
além de leitos de recuperação pós-anestesia, assistência a recém-nascidos
e centro cirúrgico, além de leitos de recuperação pós-anestesia (RPA), assistência a recém-nascidos e centro cirúrgico. •centro de diagnóstico
Rio imaGEm, contrato Nº 007/2017 – sEs/RJ, em seu 4º termo aditivo,
com valor global estimado de R$ 23.000.000,00 (Vinte e três milhões de
reais), no Estado do Rio de Janeiro ganhou em dezembro de 2011 o primeiro Centro de Diagnóstico por Imagem, mais conhecido como Rio Imagem,
que reúne em um só lugar equipamentos de última geração para atender
aos usuários do Sistema único de Saúde (SUS), ao longo de 2019 o Instituto realizou um total de 235.695 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e
noventa e cinco) exames nas diversas modalidades. • Unidades de atenção Básica maricá - O Município de Maricá, visando a organização da
gestão da rede de serviços de saúde e a reorganização da Atenção Primária, está realizando um processo de implementação e expansão da Estratégia da Saúde da Família (ESF) através do contrato firmado com o Instituto
Gnosis. Isso significa uma efetiva mudança do modelo de atenção à saúde
no município, dando ênfase à atenção primária e, tendo como metas, a
busca da universalidade, integralidade, criação de vínculos, de compromisso e responsabilidade compartilhada entre profissionais da saúde e população em todas as etapas no cuidado, numa atenção pautada em valores de
solidariedade, cidadania e direitos humanos. Também é objetivo destes
serviços gerar iniciativas que articulem outras áreas sociais em prol da qualidade de vida da população do Município de Maricá. • caP 4.0 - O Instituto
Gnosis em julho de 2020, inicia a gestão das ações de estratégia de Saúde

da Família na área 4.0 por meio de sua gestão em 22 (vinte e duas) Unidades de Atenção Primária da Área de Planejamento. A gestão do Instituto
GNOSIS tem como foco fazer a diferença em qualidade e eficácia dos processos nos bairros: Anil, Curicica, Freguesia, Gardênia azul, Pechincha,
Praça seca, Tanque, Taquara, Barra da Tijuca, Camorim, Grumari, Itanhangá, Joá, Recreio, Vargem grande, Vargem pequena, Cidade de Deus. 2 Resumo das principais práticas contábeis - As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019, abrangem as operações dos
seguintes hospitais abaixo, sob a gestão do Instituto Gnosis. • HMMABH –
Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda • Hospital da Mãe
(Clínica da Mulher) • Hospital Estadual da Mulher • CER Centro •AP22 –
Área de Planejamento (Saúde da Família) • Rio Imagem • HIMABA – Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves • Maricá – Unidade de
Atenção Básica •AP 4.0 – Área de Planejamento (Saúde da Família) . Estas
demonstrações financeiras apresentam o resumo dos registros decorrentes
dos fluxos financeiros associados aos Contratos de Gestão das Entidades
que não possuem Patrimônio Próprio, realizando suas atividades operacionais em nome da Secretaria Estadual de Saúde e da Prefeitura do Rio de
Janeiro, que são proprietárias do patrimônio Físico (Edificações, equipamentos, etc.) através do qual são realizadas as atividades hospitalares sob
gestão do Instituto Gnosis ao qual obtém responsabilidade pelo ativo fixo no
período de sua contratação. 2.1- Base de preparação a) declaração de
conformidade As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), incluindo as disposições da Resolução CFC nº 1.409/12, que aprova a ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros, e consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). B) Base de
mensuração - As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando
o custo histórico como base de valor com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. c) moeda funcional
e moeda de apresentação - Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde
o Instituto atua. Todas as informações financeiras apresentadas em Real
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado
de outra forma. d) Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das
demonstrações financeiras de acordo com as normas CPC exige que a
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em
que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.As informações sobre estimativas e premissas que possuam um risco
significativo de resultar em um ajuste material nas demonstrações financeiras do próximo exercício financeiro, estão incluídas nas seguintes notas
explicativas: Nota 16 – Provisão para contingências. e) data de aprovação
das demonstrações financeiras - A autorização de emissão dessas demonstrações financeiras ocorreu através de Assembleia Geral Extraordinária datada de 28 de janeiro de 2022. 3 - Principais políticas contábeis - As
políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações
financeiras. a) Instrumentos financeiros - Ativos financeiros não derivativos - O Instituto reconhece os recebíveis inicialmente na data em que
foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O Instituto não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
expiram, ou quando a mesma transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no
qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida
pelo Instituto nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor
líquido apresentado no balanço patrimonial, somente quando, o Instituto
tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar
em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O Instituto tem o seguinte ativo financeiro não derivativo: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado - Um ativo
financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja
classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal
no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Entidade gerencia tais investimentos e tomam decisões de compra e venda baseada em seus valores
justos, de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de
investimentos. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são
reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados
pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.Caixa e equivalentes de caixa - Incluem saldos de caixa, contas
correntes (depósitos bancários à vista) e investimentos de curto prazo (aplicações financeiras) considerados de liquidez imediata ou conversível a
qualquer momento em um montante conhecido de caixa, com vencimento
original de três meses ou menos a partir da data da contratação e que estão
sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na
liquidação das obrigações de curto prazo. Passivos financeiros não derivativos - O Instituto reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na
data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte
das disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um passivo
financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas
ou vencidas. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando,
tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar
em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo
amortizado através do método dos juros efetivos. b) intangível - Reconhecimento e mensuração - Registrado ao custo de aquisição, deduzido de
perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo
inclui gastos que são diretamente atribuíveis a um ativo. A amortização não

é calculada. Por se tratar de um direito para operar, onde o proprietário dos
bens é a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de janeiro e a Prefeitura do
Rio de Janeiro. Custos subsequentes - O custo de reposição de um componente do imobilizado/intangível é reconhecido no valor contábil do item
caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do
componente irão fluir para a Entidade e que o seu custo pode ser medido
de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto
por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado
são reconhecidos no resultado conforme incorridos. c) Provisões - Uma
provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se houver uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a
obrigação. As demonstrações financeiras refletem as seguintes provisões:
Férias - Provisão constituída com base na remuneração dos empregados
do Instituto e dos empregados alocados nos hospitais sob gestão dessa
Entidade e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço, incluindo
os encargos sociais correspondentes, mas não reconhecida contabilmente. Provisão para contingências - Provisão não constituída com base na
opinião dos assessores jurídicos do Instituto em montante que deveria ser
considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as ações em
curso.d) Apuração do déficit - O resultado das operações é apurado em
conformidade com o regime contábil de competência de exercícios e inclui,
os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou
taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, incluindo, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor
de mercado ou de realização. e) Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras, bem como a receita de descontos obtidos. As
despesas financeiras abrangem despesas com juros e multas e despesas
bancárias. f)ativos circulantes e não circulantes - Estoques - São avaliados pelo custo médio de aquisição que não excede ao valor de mercado
ou ao valor líquido de realização, ajustados por provisão para perdas, se
necessária. Contas a receber - Representam o saldo de repasses mensais a receber e déficits acumulados de exercícios anteriores, os quais a
Administração da Entidade classifica como créditos a receber da Secretaria de Estado de Saúde e da Prefeitura do Rio de Janeiro, ao final do
contrato, decorrentes do desiquilíbrio do contrato ao longo dos anos. g)
Passivo circulante e não circulante - Reconhecidos no balanço quando
o Instituto possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e
valor, sendo estimados na medida em que são incorridos e registrados por
meio de provisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas de risco envolvidas. As notas fiscais dos fornecedores
são registradas mediante a aprovação do contratante vinculadas com a
apresentação de regularidade fiscal do contratado e validação dos serviços
efetivamente prestados. h) Gerenciamento do risco financeiro - A política da Administração é manter uma sólida base de recursos para manter
o desenvolvimento futuro do Instituto. A Administração monitora o retorno
sobre os recursos aplicados considerando os resultados das atividades
econômicas.As políticas adotadas pela Administração para gerenciamento
do risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado e risco de taxa de
juros estão apresentados na Nota Explicativa nº 30.
4 - caixa e equivalentes de caixa
2020
2019
Fundo rotativo de caixa
3.777
Bancos conta movimento
1.997.472
12.775.022
Certificado de depósito bancário - CDB 63.809.530
14.680.348
65.810.779
27.455.370
As aplicações financeiras referem-se à aplicação de curto prazo Corporativo em Cotas de Fundo de Investimentos, mantidas no Bradesco e Banco
do Brasil e estão demonstrados os recursos pelo valor de aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes apropriados até a data de balanço
com base no regime de competência. Os recursos recebidos em razão
do contrato são alocados em conta corrente criada especificamente para
geri-los e aplica-los. O Instituto Gnosis é responsável pela aplicação destes
recursos e todos eles estão sujeitos a restrições e/ou vinculação por força
do contrato de gestão, inclusive o recurso em caixa.
5 - contas a receber
2020
2019
Repasses contratos de Gestão
132.197.532
37.736
Prefeitura de Maricá
143.081.270
Secretaria de Est. de Saúde e Defesa Civil - RI
52.333.463 1.726.083
Valores a Receber - AP 22
14.506.857
Valores a Receber - HMMABH e CER Centro
4.685.601
Valores a Receber - HIMABA
3.967.392
Outros
350.772.115 1.763.819
Em 31 de dezembro de 2020, o Contas a receber do Instituto refere-se
basicamente aos repasses de valores a serem realizados pela Secretaria
de Estado de Saúde e Pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
6- desembolso para ressarcimentos futuros
2020
2019
Empréstimo Entre Contratos RIO IMAGEM
65.220
3
Empréstimo Entre Contratos HMMULHER
Empréstimo Entre Contratos MATERNIDADE
187.228
9.175
Empréstimo Entre Contratos AP 2.2
2.320.203
1.397.429
Empréstimo Entre Contratos HMÃE
3.322.458
356.562
Empréstimos entre contratos - CER
6.652.633
6.583.947
Outros
65.433
12.613.175
8.347.116
- O Instituto Gnosis mantém Contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro
firmado em 2015 007/2015 AP 22 e 0034/2015 HMMABH e CER CENTRO,
assegurado pelo 8º. Aditivo, firmado em 06 de julho de 2020, com vigência
de 6 (seis) meses. Ocorre que em alguns meses existe atraso de repasse
da Prefeitura para o Instituto, quando isso ocorre é solicitado a Secretaria
Municipal de Saúde a utilização de parte da verba recebida de um Contrato
em outro, ocasionando assim empréstimos entre os Contratos. Esses
empréstimos são feitos de modo simples, transfere o valor de uma conta
para outra e quando da sua liquidação é feita a transferência entre as contas

6 Financeiro

Sábado, domingo e segunda-feira, 14, 15 e 16 de maio de 2022 l Monitor Mercantil
INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

bancárias mantidas, não sendo cobrado qualquer tipo de encargos sobre os
2020
2019
valores emprestados e os mesmos são informados na prestação de contas
Subvenções vencidas
firmada com a Prefeitura mensalmente. Quando o empréstimo ocorrer entre
CAP 4.0
(95.100.207)
a HMMABH e CER CENTRO, não precisa de autorização da Prefeitura,
Maricá
(19.993.623)
pois ambos fazem parte do mesmo Contrato. Não existe um prazo para
Hospital da Mãe de Mesquita
(2.048.760)
liquidação, normalmente se dá quando da regularização dos repasses da
CAP 2.2
(1.842.579)
Prefeitura para o Instituto Gnosis. 7- adiantamentos - Em 31 de dezembro
(118.985.169)
de 2020, esta rubrica está representada basicamente por adiantamentos a
Subvenções a realizar
fornecedores de materiais e medicamentos, na qual a Entidade apresenta
Maricá
(146.425.474)
saldo de R$ 1.360.057 (R$ 687.153 em 31 de dezembro de 2019).
AP 4.0
(105.065.383)
8 - Recursos de convênios a receber
Hospital da Mãe de Mesquita
(33.551.906)
2020
2019
Rio Imagem
(17.017.739)
Convênio a receber - HMMABH 2017
5.422.243 5.422.243
(302.060.502)
Convênio a receber - H. Mãe - Contrato 018/2018 2.048.761
(421.045.671)
Convênio a receber - CER 2016
1.485.591 1.485.591
18 - Patrimônio social - Patrimônio social - O patrimônio social incorpora
Convênio a receber - CER 2017 e 2018
1.212.037 1.212.037
os resultados apurados em cada exercício aprovado pela Assembleia
Convênio a receber - HMMABH 2016
982.462
982.462
Geral, até o findar do contrato de gestão, após, é reconhecido em contas de
Convênio a receber - HMMABH 2018
182.335
182.335
ativo ou passivo. Déficit acumulados - Registra o valor do superávit/ déficit
Convênio a receber - CAP22 2017
51.292
51.292
do último exercício a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral para
11.384.721 9.335.960
destinação da redução/aumento do patrimônio social até a finalização do
O Instituto Gnosis mantém registrado em 31 de dezembro de 2020, na con- contrato de gestão, onde posteriormente, será transferido para contas
ta Recursos de Convênios a Receber, o montante de R$ 11.384.721 refe- de ativo ou passivo, respectivamente, ou seja, se direito a receber ou
rente a valores não repassados nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 pela obrigação a pagar.
Prefeitura do Rio de Janeiro referente a gestão do CER Centro e do Hospi- 19 - Receita operacional líquida
tal Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, bem como do Centro de
2020
2019
Atenção Primária. O direito a receber dos exercícios de 2016 e 2017, está
Receitas de contratos e convênios
atrelado ao processo 09/61/000.497/2017 conforme relatório da Comissão
Prefeitura do Rio de Janeiro
166.368.900 104.528.272
Técnica de Acompanhamento (CTA).
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
133.090.237 168.048.395
9 - ativo de contrato
Janeiro
2020
2019
Secretaria de Estado de Saúde de Vitória
104.627.771
Convênio a receber - AP 4.0
68.069.372
Prefeitura de Maricá
72.304.383
Convênio a receber - Maricá
23.337.828
476.391.291 272.576.667
Convênio a receber - CAP22 2017
- 12.664.278
Receitas de outras ações
Convênio a receber - HMMABH e CER 2019
4.685.601
Receita com investimentos
1.511.459
91.407.200 17.349.879
Receita de Doações
304.824
3.454
Em 31 de dezembro de 2020, a Entidade possui direitos a receber que são
1.816.283
3.454
registrados em suas Demonstrações Contábeis para fins de transparência
impostos sobre serviços
em seus atos perante a gestão de recursos públicos, evidenciando seus
ISS sobre serviços
(1.187.428)
recebimentos previstos com base nos cronogramas de repasse dos contratos pactuados com a Secretaria Municipal de Saúde do município Rio
(1.187.428)
de janeiro e Maricá. Como há o interesse da gestão do Instituto Gnosis em
478.207.574 271.392.693
demonstrar transparência em relação aos valores a receber, os mesmos
estão demonstrados com base no Contrato de Gestão 008/2020 (Ap 4.0) e
no Contrato de Gestão 018/2020 (Maricá).
10 - intangível valor residual
valor residual
31/12/2019 aquisições Baixas
amortização transferência
31/12/2020
Máquinas e Equipamentos
Mobiliário Geral
Equipamento Geral
Equipamento Médico
Equipamentos de TI
Móveis e Utensílios
Mobiliário Médico
Equipamento Saúde Bucal
Bens de Operação - HIMABA
Software - Direito de Uso

274.489
562.891
13.672
795.886
235.634
21.564
285.173

916.742
2.077.916
2.773.289
3.693.023
955.597
369.340
1.166.458
557.818
6.000.188
-

-

(1.309.898)
(1.855.702)
(3.367.571)
(726.161)
(804.768)
(557.818)
-

-

1.191.231
1.330.909
931.259
1.121.338
465.070
390.904
361.690
6.000.188
285.173

2.189.309
18.510.371
(8.621.918)
12.077.762
valor residual
valor residual
31/12/2018 aquisições Baixas
amortização transferência
31/12/2019
Máquinas e Equipamentos
68.726
205.763
274.489
Mobiliário Geral
562.891
562.891
Equipamento Geral
13.672
13.672
Equipamento Médico
791.717
4.169
795.886
Equipamentos de TI
203.776
31.858
235.634
Móveis e Utensílios
3.826
17.738
21.564
Software - Direito de Uso
285.173
285.173
1.929.781
259.528
2.189.309
Refere-se ao direito de operar sobre os bens móveis e imóveis que são
utilizados na operação dos Hospitais citados na nota explicativa 2, que
por sua vez só foram reconhecidos no balanço da Entidade os itens
pertencentes à Área de Planejamento 4.0. Conforme Cláusula específica
dos Contratos de Gestão, que trata da Permissão de Uso de Bens 20 - custos de serviços Prestados
2020
2019
Públicos, os bens móveis e imóveis são transferidos para responsabilidade
Custo de medicamentos e materiais (a)
(39.935.968) (25.736.535)
do Instituto, através de Termo de Permissão de Uso, onde a destinação
Custo de pessoal (b)
(304.294.923) (172.584.462)
destes bens se dá antes do inventário físico e da avaliação dos mesmos. O
Custo de serviços técnicos (c)
(129.104.561) (65.919.128)
Instituto Gnosis é responsável pela guarda e vigilância dos bens, cujo uso
Custo com concessionárias (d)
(2.544.956)
(1.550.480)
lhe é permitido, mantendo-os em perfeito estado de conservação, asseio,
(475.880.408) (265.790.605)
higiene e limpeza, com a obrigação de devolvê-los no estado em que os
(a) o saldo de custo com medicamentos e materiais tem a seguinte
recebeu.
composição:
11 - fornecedores
2020
2019
2020
2019
(17.157.510) (13.647.965)
Fornecimento de alimentação
TR Refeições Industriaos Ltda.
(2.961.155) (1.505.495)
(10.738.276)
Material de consumo médico-cirurgico
(5.358.973)
Star 5 Service Com. Consv. e Limpeza ltda
(1.766.711)
(624.666)
Medicamentos
(7.693.753)
(3.843.610)
Fundação Proinstituto de Hematologia
(1.150.461)
Consumos diversos
(1.367.364)
(1.404.801)
Light Serv de Eletricidade S/A
(976.528)
(704.512)
Material de expediente
(1.079.854)
(1.013.011)
Cedae
(947.321)
(550.541)
Materiais de manutenção
(1.078.883)
Mabe 9 Comércio e Serviços Ltda
(656.101)
Outros
(820.328)
(468.175)
Linde Gases Ltda
(534.774)
(466.357)
(39.935.968) (25.736.535)
Lucia de Cassia dos Reis Batista
(519.768)
(40.500)
(b) o saldo de custo com pessoal tem a seguinte composição:
Air Liquide Brasil Ltda
(479.678)
2020
2019
Olimpia Rio Com de Mat e Equip Ltda
(442.690)
(251.976)
Salários
(141.466.388) (86.846.578)
Alelo S.A
(410.938)
INSS
(52.033.521) (31.081.614)
Coopercipes Cooperativa dos Cirurgiões
(406.921)
FGTS
(15.758.457) (10.378.682)
Pediátricos
Estatutários
(15.442.297)
Mater Anest Serviços Médicos Ltda
(359.258)
Férias
(14.498.947)
(8.128.302)
RM Scan Serviços Médicos
(343.175)
13o. Salário
(14.287.799)
(9.361.213)
Cia Estadual de Gás
(300.650)
Adicional de insalubridade
(9.834.473)
(5.888.360)
Vip Service Transportes e Locacoes ltda
(285.265)
(234.014)
Gratificação
(9.781.743)
(6.318.152)
Coopanest - Cooperativa de Anestesiologia
(270.875)
Rescisões e provisões para dissidio
(7.287.425)
UP Chef 2 Comércio e Serviços Ltda
(270.588)
Vale refeição
(6.566.818)
(2.179.790)
Nova Service Man Equip Eletronico
(190.804)
(115.100)
Adicional noturno
(4.729.036)
(4.296.761)
DR.Urbano de Gouvea e Silva Filho Analises
(174.202)
(174.202)
Vale transporte
(3.939.972)
(2.572.053)
Clinic
Aviso prévio
(1.221.567)
(1.726.728)
BioXXI Servicos de Esterilizacao Ltda
(173.864)
(88.902)
Pro-labore
(373.199)
Fetranspor
(98.871)
Plantão
(360.227)
(2.875.032)
Top Info Consultoria Ltda
(77.982)
(26.804)
Outros
(6.713.054)
(931.197)
RTS Rio S/A
(66.645)
(304.294.923) (172.584.462)
Gan Rio Apoio Nutricional Ganutre Ltda
(51.792)
(51.792)
(c) o saldo de custo de serviços técnicos tem a seguinte composição:
Residuo All Cop. Serv. De Bio Segurança LT
(18.506)
(44.657)
2020
2019
Linea RJ Comércio Eirelli
(7.801)
Serviços médicos
(66.891.065) (33.365.677)
TOTVS S.A
(4.636)
(3.617)
Serviços prestados PF
(1.154.453)
(733.161)
Fenix Ditribuidora de Materiais Médicos Ltda
(3.788)
(8.643)
Serviços Prestados PJ
(5.522.698)
Medical Suture Com de Mat Hospitalar
(2.760)
(665)
Conservação, limpeza e coleta
(21.914.606) (14.035.601)
Halex Istar Ind Farmaceutica SA
(2.382)
Portaria e limpeza
(2.546.996)
(9.437)
Thysenkrupp Elevadores S.A
(1.526)
(1.526)
Vigilância monitorada
(6.568.235)
(6.194.757)
Outros *
(8.076.364) (1.859.408)
Manutenção em geral
(7.743.982)
(4.683.331)
(22.034.780) (6.753.375)
Locação
(7.719.056)
(4.113.348)
* Refere-se a fornecedores pulverizados que fazem parte da operação diServiços técnicos de informática
(2.777.875)
(1.436.112)
reta da Entidade.
Serviços administrativos
(830.894)
(870.166)
12 - Empréstimos entre contratos
Manutenção predial
(2.323.776)
2020
2019
Outros
(3.110.925)
(477.538)
Empréstimos entre contratos - HMMABH
(7.965.874) (7.965.862)
(129.104.561) (65.919.128)
Empréstimos entre contratos - H. MULHER
(2.253.980)
(d) o saldo de custo com concessionárias tem a seguinte
Empréstimos entre contratos - H. MÃE
(2.159.365)
composição:
Empréstimos entre contratos - RIO IMAGEM
(1.133.055)
(381.251)
2020
2019
Empréstimo - Sede
(31.435)
(3)
Luz
(711.458)
(596.198)
Empréstimos entre contratos - MARICÁ
(4.805)
Água
(1.232.200)
(493.812)
(13.548.514) (8.347.116)
Gás
(278.628)
(278.674)
13 - obrigações trabalhistas
Telefonia fixa e móvel
(322.670)
(181.796)
2020
2019
(2.544.956) (1.550.480)
Salários
(15.730.634) (7.065.697)
21 - despesas com pessoal
Provisão de férias
(9.155.844) (1.440.583)
2020
2019
Provisão para rescisões
(9.010.106) (2.325.994)
Salários
(2.313.788) (4.378.345)
Provisão multa rescisória FGTS
(2.769.392)
(152.272)
INSS
(996.363)
(903.221)
Férias a pagar
(562.066)
FGTS
(246.152)
(113.140)
Autônomos
(208.019)
(25.960)
PIS sobre folha de pagamento
(28.639)
(15.214)
Rescisões a pagar
(109.059)
(3.865)
Vale alimentação
(141.778)
(125.261)
Pensão alimenticia a pagar
(17.303)
(5.832)
Sindicatos e associações
(988)
(290)
(37.562.423) (11.020.203)
FGTS Recisão - Rateio
(77.746)
(65.247)
Durante o exercício de 2020, o Instituto Gnosis realizou novas provisões
(3.805.454) (5.600.718)
para rescisões, na qual impactou significativamente as obrigações
22 - despesas com serviços prestados
trabalhistas do período.
2020
2019
14 - obrigações tributárias
Informática
(360.262)
(305.045)
2020
2019
Materiais, tecnologia e sistemas
(331.198)
(120.263)
IRRF sobre folha de pagamento
(3.668.430) (2.138.879)
Advocacia
(307.583)
(230.312)
INSS sobre a folha de pagamento
(8.250.685) (3.173.602)
Contabilidade
(299.345)
(98.320)
FGTS a recolher
(2.123.413) (1.288.080)
Entregas e correspondências
(193.616)
(103.771)
INSS terceiros
(633.885)
(348.216)
Locação
(157.086)
(45.199)
Parcelamento INSS
Graficos
(82.414)
(6.974)
PIS, Cofins e CSLL Retidos
(444.299)
(245.895)
Manutenção
(11.905)
(3.530)
PIS sobre folha de pagamento
(329.817)
(183.098)
Conservação e limpeza
(400)
(9.266)
ISS a recolher
(83.576)
(184.244)
(1.743.809)
(922.680)
IRRF terceiros
(139.978)
(70.163)
23 - despesas gerais e administrativas
Outros
(21.324)
(103.003)
2020
2019
(15.695.407) (7.735.180)
Manutenção predial
(822.594)
(382)
15 - Recursos para investimentos - Conforme mencionado na nota exCondomínio
(286.540)
(265.866)
plicativa 10, a Entidade é responsável pelos Bens Públicos durante a viCaixinha
(5.051)
(30.771)
gência dos Contratos de Gestão. Nas unidades referentes ao Hospital da
Mãe de Mesquita e no Hospital da Mulher, o Instituto recebeu valores deAluguel de imóveis
(292.185)
signados como Recursos para Investimentos, que totalizam o montante de
Material de informática
(113.415)
(8.878)
R$ 1.147.077 (R$ 952.758 em 31 de dezembro de 2019), que serve para
Programa de saúde ocupacional
(1.451)
custear a aquisição de novos bens, que por sua vez deverão ser imediataServiços com propaganda e publicidade
(8.897)
(62.989)
mente doados ao Governo do Estado do Rio de Janeiro conforme clausula
Material de escritório
(37.103)
(38.511)
específica do Termo de Permissão de Uso. 16 - Provisão para contingênAluguel de computadores
(4.238)
cias - Em 31 de dezembro de 2020, a Entidade figura como ré em demanReembolso de despesas
(292.503)
das judiciais de naturezas diversas, contudo, a administração, com base
Bens para doação ao Estado
(7.820)
na opinião de seus assessores jurídicos, constitui provisão mínima, pelo
Uniformes
(1.839)
fato das causas serem prováveis de êxito. 17 - subvenções a Realizar - A
Seguros
(22.459)
(81.993)
Entidade possui Contratos de Gestão em fase final de período de vigência,
Transporte e locação
(112.889)
bem como contratos a realizar durante o próximo exercício social. Abaixo
Outros
(248.480)
(91.298)
demonstramos a composição do saldo em 31 de dezembro de 2020:
(2.243.567)
(594.585)

24 - despesas com concessionárias
Telefonia, internet e TV a cabo
Luz
Água
Gás

2020
(184.889)
(66.867)
(251.756)

2019
(122.949)
(98.202)
(12.257)
(83)
(233.491)

25 - despesas tributárias
ISS
Taxas e emolumentos
IPTU
26 - Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Receita sobre aplicação financeira
Descontos auferidos
Despesas financeiras
IR sobre aplicações financeiras
IOF sobre aplicações financeiras
Juros de fornecedores
Multa e juros sobre impostos
Despesas bancárias

2020
(222.395)
(1.759)
(224.154)

2019
(4.146)
(13.557)
(24.366)
(42.069)

2020

2019

838.043
9.280
847.323

1.040.090
39.311
1.079.401

(176.850)
(216.119)
(26.119)
(19.372)
(34.681)
(4.637)
(328.452)
(856.321)
(256.752)
(213.117)
(822.854)
(1.309.566)
24.469
(230.165)
27 - outras receitas e despesas - Esta rubrica refere-se, basicamente,
pelos ajustes contábeis realizados para melhor apresentação das
Demonstrações Contábeis da Entidade, incluindo recuperações de
despesas durante o exercício, no montante de R$ 1.788.707, em 31
de dezembro de 2020 (R$ 1.346.028 em 31 de dezembro de 2019). A
Entidade optou por contabilizar despesas com amortizações da Unidade
de Atenção Primária da Área de Planejamento 4.0, referente ao Contrato
de Gestão 008/2020, no montante de R$ 1.529.060. 28 - seguros - A
Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, contudo,
os Contratos de Gestão não estabelecem a obrigação do gestor (Instituto
Gnosis) a contratar cobertura de seguros para os principais ativos físicos
do Hospitais, compatíveis com os riscos associados com o porte e natureza
dos ativos e das operações. As premissas de risco adotadas, dada a sua
natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações
financeiras, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos
auditores independentes. 29 - Instrumentos financeiros - O Instituto
mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos onde, os
resultados obtidos, são consistentes com as expectativas da Administração
e as transações com instrumentos financeiros são reconhecidas no
resultado. O Instituto não possui políticas ou estratégias específicas para
gerenciamento dos instrumentos financeiros visto que a Administração
entende que não existe risco significativo de perdas associados a esses
instrumentos. A Entidade não efetua aplicações de caráter especulativo em
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Aplicações financeiras
As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de
depósitos bancários e fundos de renda fixa, com remuneração equivalente
a 97% da taxa média do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) de um
dia, estão sendo apresentadas pelo seu valor justo dada a classificação
de valor justo através do resultado, conforme demonstrado anteriormente.
30 - Gerenciamento de risco financeiro - O Instituto está exposto aos
seguintes riscos: a. Risco de crédito Risco de crédito é o risco de prejuízo
financeiro da Entidade caso um contratante ou contraparte ou de instituições
financeiras depositárias de recursos de investimentos financeiros falhe em
cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos
recebíveis do Instituto e em títulos de investimento. A Administração não
espera que nenhuma contraparte falhe em cumprir com suas obrigações.
b. Risco de liquidez Risco de liquidez é o risco em que o Instituto irá
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou
com outro ativo financeiro. A abordagem da Entidade na administração
de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez
suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições
normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de
prejudicar a reputação do Instituto. c. Risco de mercado As políticas de
gestão de riscos do Instituto incluem, entre outras, o desenvolvimento
de estudos e análises econômico-financeiras que avaliam o impacto de
diferentes cenários nas posições de mercado, e relatórios que monitoram
os riscos a que estamos sujeitos. Risco de mercado é o risco que alterações
nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas de juros têm
nos ganhos do Instituto. Esse risco é mitigado uma vez que o principal
componente do custo se refere ao custo de pessoal fixado em moeda
nacional e de acordo com o dissídio das categorias. Com relação às taxas
de juros, visando à mitigação desse tipo de risco, o Instituto centraliza seus
investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham
a variação do CDI em certificado de depósito interbancário e fundos renda
fixa. Nas taxas de câmbio o risco também é mitigado uma vez que o
Instituto praticamente não realiza operações em moeda estrangeira. 31 Eventos subsequentes Conforme mencionado na nota explicativa n° 1,
a Entidade possui Contratos e Aditivos aos Contratos de Gestão com o
Governo - Secretaria de Estado de Saúde e com as Prefeituras do Rio de
Janeiro e Maricá conforme segue: a. Governo - secretaria de Estado de
saúde - Hospital da Mulher - 3º. Aditivo Contrato 006/2018 - 02/02/2021
a 01/02/2022. b. Prefeitura do Rio de Janeiro - AP 4.0 - Contrato de
Gestão 008/2020 - 27/07/2020 a 26/07/2022. - AP 2.1 - Contrato de Gestão
002/2021 - 01/04/2021 a 01/04/2023. - AP 5.1
- Contrato de Gestão
009/2021- 17/07/2021 a 19/07/2023.c. Prefeitura de maricá - UnAB Maricá
- Contrato de Gestão 018/2020
- 27/02/2020 a 27/02/2022.
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Relatório dos auditores independentes sobre
as demonstrações financeiras
Aos Membros da Diretoria Executiva do Instituto Gnosis - Rio de Janeiro
- RJ
opinião - Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Gnosis
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas,
compreendendo as políticas contábeis e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos mencionados no parágrafo base para opinião com ressalva, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Gnosis em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva - Conforme nota
explicativa 4, a Entidade possui registrado na rubrica bancos conta movimento em 31 de dezembro de 2020, o montante de R$ 1.997.472. Devido a não
obtenção das respostas de circularização (confirmação de saldos junto a terceiros) e pela impossibilidade de atestarmos os possíveis montantes envolvidos junto aos Bancos Bradesco e Santander, não foi possível concluirmos
quanto à adequação dos seus registros na referida data base, bem como
avaliar possíveis passivos não registrados. O iNstitUto GNosis apresenta saldo de Convênios e Contratos referentes ao período de 2015 a 2020,
referente às rubricas Desembolso para Ressarcimento e Empréstimos entre
Contratos, no ativo circulante e no passivo circulante, respectivamente, no
montante de R$ 12.613.175 (R$ 8.347.116 em 31 de dezembro de 2019),
referente aos mesmos Convênios e Contratos, sem possuir dossiês internos
que possam evidenciar a realização desses valores e documentos atestando
a sua prestação de contas. Devido a este fato, fragilidade de controles existentes e a falta de documentação comprobatória, não nos foi possível aplicar
procedimentos alternativos de auditoria. Em vista disso não temos como opinar sobre os possíveis efeitos que ocasionam no ativo e passivo circulante,
patrimônio social e resultado do iNstitUto. Pelo fato de termos sido contratados pelo Instituto Gnosis após o encerramento do exercício de 2020, não
acompanhamos o inventário físico dos estoques, no montante de R$
3.040.475. Devido a impossibilidade de atestarmos a integridade do saldo
através de procedimentos alternativos de auditoria, não foi possível concluirmos quanto à adequação dos seus registros na referida data base, bem como
sobre os possíveis impactos nos custos operacionais de medicamentos e
materiais, conforme apresentado na nota explicativa 18. O Instituto Gnosis
apresenta saldo de Recursos de Convênios a Receber referentes ao período
de 2018 a 2019, tanto ativo não circulante quanto passivo não circulante no
montante de R$ 11.384.721 (no ativo não circulante) e R$ 9.555.807 (no passivo não circulante), referente aos mesmos Convênios e Contratos, sem possuir dossiês internos que possam evidenciar a realização desses valores e
documentos atestando a sua prestação de contas. Devido a este fato, fragilidade de controles existentes e a falta de documentação comprobatória, não
nos foi possível aplicar procedimentos alternativos de auditoria. Em vista disso não temos como opinar sobre os possíveis efeitos que ocasionam no ativo
e passivo não circulante, patrimônio líquido e resultado da Entidade.O iNstitUto não apresentou no Ativo Intangível, direito de uso de operação referente aos bens móveis e imóveis transferidos para a sua responsabilidade durante a vigência dos Contratos de Gestão. Pela falta de reconhecimento contábil
desses bens para algumas unidades, não se tem como aplicar a avaliação do
valor justo do sistema de controle patrimonial de tais ativos que respalde a
existência e funcionalidade do mesmo, impossibilitando a realização de inventário físico necessário que lhes dão respaldo. Diante disso, não temos
como opinar sobre a valoração do direito de uso. Devido a esses fatos não
podemos mensurar os possíveis efeitos do valor de custo desses bens, bem
como a existência física dos mesmos, como também eventuais ajustes quando for possível a aplicação da Resolução CFC nº 1.292/2010, NBC TG 01 –
Redução ao Valor Recuperável de Ativos.Conforme a nota explicativa 13, a
Entidade possui registrado na rubrica de Obrigações Trabalhistas, na data
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INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03
base de 31 de dezembro de 2020, o montante de R$ 9.155.844 correspondente a provisão de férias, contudo pela ausência de controles analíticos, não
nos foi possível concluir sobre os saldos apresentados. Dessa forma, não
podemos opinar sobre 0 montante registrado.Em 31 de dezembro de 2020,
está registrado no Passivo Não Circulante, a título de Recursos para Investimentos, o montante de R$ 1.147.077, repassados pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro para o custeio de aquisição de novos bens. A Entidade não
possui controles consistentes dos montantes desses recursos, em função da
ausência de procedimento, análise e integração entre financeiro e contabilidade, não nos foi possível obter evidências através de procedimentos alternativos de auditoria. Como consequência não temos como opinar sobre essa rubrica, bem como, os possíveis efeitos relevantes que ocasionam no seu
passivo, patrimônio líquido e fluxo de caixa da Entidade.O Instituto Gnosis
possui o valor de R$ 1.778.645, cujo montante refere-se a provisões para
contingências. Não obtivemos até a conclusão dos nossos trabalhos, informações suficientes e adequadas da Assessoria Jurídica, acerca de processos
pendentes contra a Entidade que pudéssemos avaliar se aquele valor se
apresenta suficiente para suprir as necessidades contingenciais, agravada
pela permanência do mesmo valor provisionado, levando ao entendimento
que não existe atualização processual e monetária, não obstante, não recebemos as confirmações dos seus consultores externos. Em vista disso não temos como opinar sobre os possíveis efeitos que ocasionam no passivo não
circulante, patrimônio líquido e resultado da Entidade. A Demonstração do
Fluxo de Caixa do exercício de 2019, para efeito comparativo, não contempla os valores referentes ao HIMABA – Hospital Infantil e Maternidade Alzir
Bernardino Alves e com isso não foi apresentada de forma adequada e condizente com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis, contidas na
NBC TG 26 (R5). Ênfase - continuidade operacional - Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, os recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pelo Instituto Gnosis são providos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Prefeitura do Rio de Janeiro, os quais estão
atrelados à Contratos de Gestão, com vigências máximas de 12 (doze) meses para a administração do Instituto Gnosis. Consequentemente, a Entidade depende do recebimento desses recursos e das políticas e diretrizes
traçadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Prefeitura do Rio
de Janeiro para a manutenção de suas atividades e de seu equilíbrio econô-

mico-financeiro. Nossa opinião não contém modificação sobre esse assunto. Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras - A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erros.Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de
a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidade dos auditores independentes - Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento

dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar
uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2022.

Jsv auditoria independente
CRC RJ-008514/O

Jorge chaves lucio
Contador CRC RJ-083.083/O-8

Três perguntas: visão de negócio e transformação digital
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Ricardo Brandão,
sócio-fundador e
CEO da Sky.One, sobre a
visão de negócio das empresas e a transformação
digital que está ocorrendo.
Neste sábado, a Sky.One realizará o Sky.One Connect
2022, onde Ricardo ministrará a palestra “Visão de
Negócio”.

As empresas da economia real estão sabendo
conciliar suas visões de
negócio com a transformação digital que está
ocorrendo?
Eu acho que sim. Todas
elas estão perseguindo esse
objetivo. Inclusive, por mais
que esse processo tenha sido acelerado pela pandemia, isso já vinha de antes.
Todos entendiam que em
um certo momento, seus
modelos de negócio teriam
que ser transformados, o
que, no final do dia, significa vender por canais diferentes, atender clientes de
formas diferentes e transformar o seu produto dentro dessa economia digital.
Podemos utilizar como
exemplo o varejo, que tinha uma presença física
de negócio de ir na loja,
pagar por um produto e ir
embora com ele, e que foi
forçado a ter uma combinação de uma venda física,
que obviamente continua
muito forte, mas dentro de
um modelo híbrido com a
sua venda integrada a um e-commerce ou a um marketplace, passando a juntar to-

das as informações de uma
forma digital e que tenham
uma conexão com o usuário do ponto de vista de
atendimento de uma série
de coisas, como a logística.
A visão de negócio, que
talvez não esteja tão clara no pari passu com essa
transformação, e que nem
todos conseguem enxergar,
é para onde vai essa tecnologia. Continuando no
exemplo do varejo, utilizando a analogia do metaverso
para o modelo de negócio,
acredito que em um certo
momento as pessoas vão
ter um supermercado virtual onde se possa ter a comodidade de se fazer uma
compra remota sentado no
sofá de casa, mas com toda a experiência de se tocar
numa mercadoria, sentir o
seu odor e olhar produtos
novos.
Já que nem todo mundo
tem a visão clara e cristalina de para onde está indo
o seu segmento e como
ele será daqui a 5, 10 anos,
nós conectamos isso com
a transformação que ele
precisa para chegar lá. E
como se dará essa transformação do negócio no dia a
dia? Primeiro, todas as suas aplicações deverão estar
no modelo cloud. Isso dará
parâmetro e conexão para
o início da transformação.
Segundo, é a forma como
se faz a integração dos sistemas de forma digital. Ou
seja, como conciliar o estoque de uma loja física com
um modelo de compra que
demora x dias para ser entregue, com um modelo de
venda que está num e-com-

merce com cliente consultando na hora e querendo
o produto no outro dia.
Ou mesmo que você possa expor isso numa série de
marketplaces como Rapi e
Ifood.
Os empresários que têm
essa visão mais clara e conseguem fazer a aceleração
da transformação do seu
business atual, que dá dinheiro e é lucrativo, são os
caras que vão sobreviver ao
longo do tempo.
O que uma empresa,
que não tem esse caminho muito claro como
uma empresa de varejo,
deve fazer?
Olha, eu não sei se o
varejo tem isso muito claro, mas a grande verdade
é que as empresas de varejo têm uma maturidade
maior quando comparadas
às outras empresas. Grandes redes de varejo, como
a Magazine Luiza e B2W,
têm uma visão muito clara de futuro, mas quando
o varejo vai descendo para
empresas menores como
redes de supermercados
regionalizados, no interior
de um estado, com mais de
20 lojas, incluindo grandes
lojas de 2 mil metros quadrados, faturando bilhões,
mas ainda transacionando
muito dinheiro na ponta
por causa do seu público,
nós vemos que esse perfil
de empresa ainda não tem a
visão conectada. É por isso
que temos que fatiar o varejo em várias camadas, como
se fosse uma cebola, pois a
maturidade das empresas é
muito distinta.

A Sky.One tem clientes
que transacionam bilhões,
mas que estão totalmente
conectados num nicho do
interior de algum estado e
que ainda não têm essa visão. Nós estamos trabalhando na conexão deles com a
transformação digital.
Existem casos mais complexos que o varejo, como
as indústrias que vão morrer. As empresas de logística, num certo momento,
vão se deparar com os caminhões e carros autônomos.
As entregas serão feitas
com drones. Não há como
evitar isso. Mesmo assim,
nós temos como cliente
uma grande transportadora cujo problema continua
sendo trocar os pneus dos
caminhões na frequência
correta.
Existem indústrias que
vão sofrer bastante nessa
transformação e que pouco
tem a visão de para onde vai
o seu setor e como ela vai se
conectar no futuro.
Como uma empresa
pode acelerar a transformação digital?
Se eu fosse o CEO de
uma empresa, a primeira coisa que eu faria seria
trocar todo o meu mindset
de TI, controle, segurança,
infraestrutura, sistemas e
etc., e passaria a ter um TI
estratégico na empresa muito focado no aumento das
vendas, reduzindo os custos
e aumentando a lucratividade, e, principalmente, no
preparo dessa empresa para
o que ela vai ser no futuro.
O que eu quero dizer
com isso? Até há alguns

Ricardo Brandão

anos, o CEO e o TI de uma
indústria estavam muito
preocupados em comprar
servidores da Dell, roteadores da Cisco e contratar customizações da SAP. De uma
forma geral, esses eram os
seus papéis. A transformação que está sendo feita coloca esse CEO e o TI num
papel de protagonismo para
ajudar a empresa a transformar, por exemplo, um
maquinário que era manual
num maquinário que está
integrado a um IOT (Internet das Coisas) ou que seja
totalmente automatizado. A
TI passa a ser uma cabeça
da própria transformação
do negócio, e não uma área
de apoio à fabricação, à venda e à entrega de produtos,
que eram o core da empresa
naquele momento.
Nesse processo, a Sky.
One se posiciona na criação de atalhos e na supressão dessa lacuna tecnológica com plataformas
automatizadas. Exemplo: o
servidor, o roteador, a segurança, o link de internet,
que antes eram motivos de
preocupação, são resolvi-

dos facilmente com cloud
computing e plataformas
que escalam. Do ponto de
vista de integração de dados
e sistemas, nós resolvemos
com o IPaaS (Integration
Platform as a Service).
Se uma empresa não souber através de dados quem
é o seu cliente, o que ele
compra, quando ele compra, quantos quilos ele tem,
quantas pessoas moram na
sua casa e o seu consumo,
ela vai perdê-lo, porque alguém vai saber desses dados e vai fazer exatamente a
oferta que esse cliente quer
ou pensa em ter. Isso é um
pouco da maturidade de toda essa transformação digital que, no final do dia, vai
derivar num big data com
uma inteligência artificial
que vai tomar boa parte das
decisões, principalmente no
que tange a uma sugestão de
produtos, modelo de venda
ou atendimento. Não adianta a empresa querer tomar
decisões em cima de dados
ou implementar machine learning, se ela não tiver toda
a estrutura de transformação preparada.

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 05.078.186/0001-15
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31.12.2021 E 31.12.2020 - R$
2021
2020
2021
2020
81.946.583,57
70.938.689,23
ATIVO
81.946.583,57 70.938.689,23 PASSIVO
CIRCULANTE
3.189,81
10.579,97
CIRCULANTE
81.942.595,03 70.934.011,19 Impostos a Receber
3.189,81
10.579,97
Numerário em Caixa
0,00
0,00 NÃO CIRCULANTE
12.772.472,25
647.050,52
Bancos c/ Movimento
810,62
10.667,00 Recursos de Acionistas
12.772.472,25
647.050,52
C/Corrente Administradora
1.517.900,33
66.918,89 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
69.170.921,51
70.281.058,74
Bens Destinados a Venda
80.423.884,08 70.856.425,30 Capital
81.703.559,00
81.703.559,00
Impostos a Recuperar
- Prejuízos Acumulados
12.532.637,49 (11.422.500,26)
NÃO CIRCULANTE
3.988,54
4.678,04 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31.12.2021 E 31.12.2020 - R$
Máquinas e Equipamentos
6.894,96
6.894,96
31/12/2021
31/12/2020
Programas de Computador
1.839,00
1.839,00 DESPESAS
(1.119.815,82)
(607.043,10)
(1.118.356,07)
(601.308,63)
(-) Depreciações
(4.745,42)
(4.055,92) Despesas Gerais
Impostos e Taxas
(3.948,09)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Depreciações
(689,50)
(995,50)
Capital Prejuízos Acumulados
Total Despesas Financeiras
(770,25)
(790,88)
Saldo em 31.12.2020 81.703.559,00
(11.415.896,96) 70.287.662,04 RECEITAS
3.075,29
11.901,50
Prejuízo em 2021
(1.116.740,53) (1.116.740,53) Receitas Financeiras
3.075,29
11.901,50
(1.116.740,53)
(595.141,60)
Saldo em 31.12.2021 81.703.559,00
(12.532.637,49) 69.170.921,51 Prejuízo do Exercício
Sergio Guedes Carneiro - Diretor
Ricardo Ranauro - Diretor
Pedro Ernesto Campos Vargens - Diretor
João Guilherme Lamenza - Contador CRC - RJ 061850/O-4

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2021
2020
Prejuízo do Exercício
(1.116.740,53)
(595.141,60)
Depreciação
689,50
995,50
Redução Ativo Operacional
Impostos a Recuperar
530,66
Estoques
(9.567.458,78)
Aumento no Passivo Operacional
Recursos de Acionistas
12.125.421,73 (10.012.442,40)
Impostos e Taxas
(786,86)
5.201,00
Aplicação de Recursos
Financiamento CEF Pago no exercício
Aquisição de Imobilizado
Fluxo de Caixa Atividade Financiamento
Aumento de Capital
- 10.659.486,00
Ajuste Exercícios Anteriores
(2.114,28)
Aumento/Redução nos Saldos das
Disponibilidades
1.441.125,06
56.514,88
Disponibilidades
Saldo Inicial
77.585,89
21.071,01
Saldo Final
1.518.710,95
77.585,89
Aumento/Redução
1.441.125,06
56.514,88
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B3 lança primeiro índice de empresas do agronegócio
Carteira reúne ações e units de companhias do setor

A

Bolsa de Valores brasileira, a
B3, dispõe de um
novo índice que irá acompanhar o desempenho das
empresas do agronegócio
no Brasil: o Índice Agro
Free Float Setorial (Iagro
B3). A composição da carteira, que reúne 32 ativos,
será revista a cada quatro
meses, sempre em janeiro,
maio e setembro.
Os cinco primeiros ativos
da carteira são :JBS (JBSS3)
- 7,439% (Setor primário);
Suzano (SUZB3) - 7,439%
(Setor primário); 3) Ambev
(ABEV3) - 6,220% (Agroindústria);) Cosan (CSAN3) 6,220% (Agroindústria); e
Klabin (KLBN11) - 6,101%
(Setor primário).
A carteira do novo indicador, que estreia nesta
segunda-feira (16) e vale-

rá até 02 de setembro de
2022, será composta por
ações e units de companhias listadas que foram
categorizadas como Agronegócio pela nova classificação setorial criada pela
B3 a pedido do mercado.
Ela estará disponível no
site da B3, no seguinte
caminho: Market Data e
Índices, Índices de Segmentos e Setoriais, Índice
Agronegócio B3 (Classificação Agro B3).
“Com o lançamento do
Iagro, a B3 responde a uma
demanda do mercado sobre
um setor que é extremamente representativo para
a economia brasileira”, comenta Luís Kondic, diretor
executivo de Produtos Listados e Dados da B3.
“O Iagro B3 é o primeiro índice da bolsa do Bra-

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, nos
termos dos estatutos da Entidade e conforme a legislação vigente, convoca
os jornalistas empregados de jornais e revistas do município do Rio de Janeiro, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia
16 de maio de 2022, às 19h30 em primeira convocação com o quórum estatutário, ou às 20h, em segunda convocação, com qualquer número de presenças,
em transmissão de forma virtual pela plataforma Zoom, com inscrição prévia pelo
e-mail sindicato-rio@jornalistas.org.br informando nome completo e CPF para
receber o link, para discutir e votar a seguinte ordem do dia: 1) Avaliação das
negociações para a CCT 2022/2024; 2) Decidir sobre a deflagração ou não de
movimento paredista (greve); 3)Decidir sobre transformar a assembleia em assembleia permanente; 4) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022.
Verginia Dirami Berriel
Diretora de Administração e Finanças do Sindicato
dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro.

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.

sil com temática agro. Sua
criação é um passo importante para facilitar o investimento nesse setor da
economia, já que permite
que novos produtos com
exposição ao agronegócio,
como ETFs e outros fundos passivos, passem a ser
oferecidos para os investidores”, explicou a B3. “O
objetivo é impulsionar o
agronegócio, conectando
o setor e os investidores a
produtos e serviços financeiros que protegem e financiam o crescimento do
setor”, diz Kondic.
Ambiente de listagem
A bolsa do Brasil já oferece um ambiente para listagem das companhias do
agronegócio, para captação
de recursos via ofertas de

ações (IPOs e Follow-ons);
produtos que auxiliam os
produtores rurais e toda
a cadeia produtiva no financiamento da produção
agrícola com a CPR, a CPR
Verde, o CRA e a LCA,
além dos contratos futuros
e operações de hedge para
seguro de preços de milho,
boi, café e, recentemente, o
futuro de soja.
E com a listagem dos
Fiagros, fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, os
investidores passaram a ter
mais uma opção de aplicar
seus recursos em um produto atrelado ao agronegócio, setor tão relevante para
a economia brasileira.
Metodologia
O objetivo do Iagro B3

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
27/04/22: Data, Horário e Local: Aos 27/04/22, às 10:00h, 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. Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do
capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação
nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio (4ª parcela do
ano 2022). Deliberações Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos, conforme recomendação do Conselho de Administração, a
distribuição de juros sobre 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 suspensa
a Assembleia Geral pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual,
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e nada mais
havendo a tratar, e não tendo havido solicitação de instalação do Conselho
Fiscal, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo
tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme,
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos
Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L.
Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro
próprio da Companhia. RJ, 27/04/22. Secretária da Mesa - Carolina Assano
Massocato Escobar. Jucerja nº 4865674 em 29/04/22.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091
COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
22.3.2022. SUMÁRIO. HORA, DATA E LOCAL: Às 15 horas, do dia 22
de março de 2022, cientes da opção de participar por vídeo-conferência,
via Microsoft Teams, em razão da pandemia do COVID-19. ACIONISTAS:
Presente o acionista único SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada
por seus Diretores, Srs. Jesus Carmona Abrego e Patricio Mauro Zapata
e, representando a totalidade do Capital Social, motivo pelo qual foi
dispensada a Convocação. MESA: Jorge Alejandro Irribara - Presidente
e Ricardo dos Mares Guia - Secretário. ORDEM DO DIA: I) Registrar a
renúncia do Sr. Jorge Alejandro Irribarra do respectivo cargo e indicar
o novo Presidente em sua substituição e II) Eleger do novo membro da
Diretoria. RESOLUÇÕES: I) Após deliberações foi aprovada a renúncia do
Sr. Jorge Alejandro Irribarra do cargo de Presidente a partir do dia 1/4/2022.
Como consequência foi indicado o Sr. Victor Julio Loria Saenz, para o cargo
de Presidente em sua substituição, sendo que a eficácia da eleição e sua
efetiva posse estão condicionadas à conclusão de seu processo de visto
junto às autoridades imigratórias brasileiras. Foi aprovado, ainda, que o
Diretor Sr. Ricardo dos Mares Guia acumule a função de Presidente até
a efetiva posse do Sr. Victor Julio Loria Saenz, no cargo de Presidente e
II) Eleger o Sr. FRANCISCO JAVIER TOSO CANEPA, chileno, casado,
engenheiro industrial, portador do passaporte nº P16627245, expedido
em 21/11/2018, pelo Servicio de Registro Civil e Identificación Chileno,
e registrado no Sistema de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA) da
Polícia Federal RNM nº F265801U, em 10/03/2020 e inscrito no CPF/MF nº
065.756.197-54 para o cargo de Diretor. Esclare-se, por fim, que o mandato
do Diretor ora eleito expirar-se-á juntamente com os demais membros, ou
seja, na data da Assembleia Geral Ordinária de 2022. Nada mais havendo
a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelo Acionista Único
da Sociedade. Rio de Janeiro, 22 de março de 2022. Mesa: Jorge Alejandro
Irribara - Presidente e Ricardo dos Mares Guia - Secretário; Acionista:
SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores Srs Jesus
Carmona Abrego e Patricio Mauro Zapata. Declaro que a presente é cópia
fiel ao original. Rio de Janeiro, 22 de março de 2022. Nicole Tranjan Hajj
- Procuradora. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Nome: YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A. Certifico que o presente foi
arquivado sob o nº 4881644 e data de 10/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno
Filho - Secretário Geral.

é refletir o desempenho
médio dos ativos de empresas que fazem parte
do agronegócio. Em sua
composição, as ações são
ponderadas considerando
a média aritmética simples
entre a ponderação pelo
valor de mercado do free
float e a ponderação setorial.
Nessa ponderação setorial, os pesos são definidos
de acordo com cada subsetor: ativos classificados
como “Primário”, “Insumos”, “Agroindústria” e
“Agrosserviços” recebem
peso 4 (quatro), 3 (três), 2
(dois) e 1 (um), respectivamente.
Isso significa que um
ativo do subsetor primário
recebe uma ponderação
quatro vezes maior que a
de um ativo do setor de

agrosserviços, por exemplo.
Para participar da carteira
do indicador, o ativo deverá
atender critérios de liquidez,
como, por exemplo, estar
presente em 95% dos pregões dos últimos 12 meses
e não ser classificado como penny stock (ou seja, ter
preço médio superior a R$ 1).
“Nós nos propusemos
a fazer uma classificação
abrangente, que abarcasse
todos os setores diretos e
indiretos do Agronegócio,
e não apenas empresas que
tenham suas atividades relacionadas à agricultura
ou à pecuária. Com isso, o
mercado poderá oferecer
novos produtos atrelados
a esse índice, dando ao investidor outras formas de
diversificar sua carteira”,
explica Kondic.

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.

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.

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.

SIMPERJ – SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, faço saber que no dia 22 de junho de 2022, no período
das 10 às 16h na Sede desta Entidade, SIMPERJ, será realizada Eleição
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes
junto ao Conselho da FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro, bem como dos respectivos Suplentes que estarão à frente
da Entidade no período de 1º de agosto de 2022 a 31 de julho de 2025. Para
o registro de chapas, fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias, que decorrerá a
contar da data de publicação do aviso resumido deste Edital, no jornal “Monitor
Mercantil - do dia 16 de maio de 2022, encerrando-se no dia 31 de maio de
2022. O requerimento, acompanhado de todos os documentos exigidos para
o registro será dirigido ao Presidente da Entidade, podendo ser assinado por
qualquer dos candidatos componentes da chapa. Durante os 15 (quinze) dias
destinados ao registro de chapas, a Secretaria, no horário das 9h às 16h,
estará à disposição dos interessados e colocará uma pessoa habilitada para
atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral,
recebimento de documentação e fornecimento do respectivo recibo. A
impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias úteis,
a contar da divulgação da relação das chapas registradas, o que será feito no
dia 03 de junho de 2022, no Monitor Mercantil, e por afixação na Secretaria
do Sindicato, encerrando-se este prazo às 18h do dia 06 de junho de 2022. Em
caso de uma única chapa, a eleição será decidida no dia 22 de junho de 2022,
com qualquer número de votantes. Se houver o registro de mais de 01 chapa,
não sendo alcançado o “quórum” de metade dos Associados com direito a voto
mais um, até às 16 horas, do dia 22 de junho de 2022, será procedida a eleição,
em segunda votação, que será realizada no dia 23 de junho de 2022, se até
esta data não tiver sido obtido o quórum de 1/3 (um terço) dos Associados com
direito a voto, será procedida a eleição em terceira votação, que será realizada
em 24 de junho de 2022, com qualquer número de votantes. Em caso de
empate, realizar-se-á nova eleição 05 (cinco) dias após tal fato, limitado este
pleito às chapas empatadas, sendo exigido o “quorum” que lhe deu origem.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 2022
GLADSTONE JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR
Presidente
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Petrobras: Submissão a preço internacional completa seis anos
Mesmo com extração, refino e consumo internos
Por Regina
Teixeira Especial para o
Monitor Mercantil

A

Política de Preços de Paridade de
Importação (PPI),
adotada pela Petrobras em
abril de 2016, é um dos
temas que ganhou nos últimos dias - além da privatização da Petrobras -, uma
dimensão, bem mais acalorada. Com PPI o petróleo
segue o preço do mercado
internacional, mesmo que
seja extraído, refinado e
consumido aqui.
O PPI é visto pelos críticos dessa política como um
mecanismo que pressiona
os aumentos galopantes
dos combustíveis no Brasil. E até o momento não
sabemos se essa política será eterna ou se o governo
criará um substituto para a
realidade brasileira, e outro
para os compradores internacionais.
Essa semana, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros
(FUP), Deyvid Bacelar,
declarou que “Bolsonaro
muda o presidente da Petrobras e o ministro do Ministério de Minas e Energia,

mas não muda o PPI, que
é o principal motivo dos
constantes aumentos dos
combustíveis”. Ele lembra
que a União é a acionista
controladora da Petrobras
e, se o presidente da República quisesse, poderia mudar a política de preços. O
PPI não é lei, é decisão do
Executivo.
Na quinta-feira (12), o
ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pedido
para iniciar os estudos de
privatização da Petrobras
e da Pré-Sal Petróleo S.A.
(PPSA), estatal criada para comercializar o óleo e
o gás extraídos da camada
afirmou
pré-sal.Guedes
que encaminhará a proposta à Secretaria Especial do
Programa de Parcerias de
Investimentos para análise
de viabilidade. O governo
tenta emplacar o discurso
que a Petrobras privatizada resolve tudo, inclusive
a questão do aumento dos
combustíveis.
O economista Cesar
Frade, sócio da Quantzed,
empresa de tecnologia e
educação financeira para
investidores, disse à reportagem do Monitor Mer-

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.

CONCESSÃO DE LICENÇA
PALAZZO MARIA AMÁLIA EMP. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – CNPJ
35.425.991/000-39, torna público que recebeu da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do Processo EIS-PRO-2021 / 00459 – 23 /
06 / 2021 a Licença Municipal Prévia e de Instalação - LMPI n.º
000113 / 2022 – 11 / 05 / 2022 com prazo de 48 meses, com validade, 11 / 05 / 2022 a 11 / 05 / 2026, para Construção de Edificação
Residencial Multifamiliar na Rua Maria Amália, n.º 35 – Tijuca / RJ.

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 14.105.758/0001-07 / NIRE nº 33.3.0029883-5
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Abril
de 2022. 1. Data, Hora e Local: Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2022,
às 09:30 horas, na sede da Austral Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, Rio de Janeiro/
RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades para convocação em razão a presença da totalidade dos membros em
exercício do Conselho de Administração, via conferência telefônica, na forma
do disposto no caput do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa:
Presidente: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretária: Sra. Daniella
Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre as
seguintes matérias: (i) a lavratura da ata na forma de sumário; (ii) eleição do
Sr. Gabriel Felzenszwalb ao cargo de coordenador do Comitê de Ética e Conduta da Companhia e reeleição dos atuais membros do Comitê de Ética e
Conduta da Companhia; (iii) reeleição dos atuais membros do Comitê de Investimentos da Companhia; (iv) extinção do Comitê de Riscos da Companhia; e (v) a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia. 5.
Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem
quaisquer restrições, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: (I) A lavratura da ata em forma de sumário. Os membros do Conselho de Administração aprovaram a lavratura da presente ata
em forma de sumário, conforme § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por
Ações. (II) Eleição do Sr. Gabriel Felzenszwalb ao cargo de coordenador
do Comitê de Ética e Conduta da Companhia e reeleição dos atuais
membros do Comitê de Ética e Conduta da Companhia. Os membros do
Conselho de Administração aprovaram a eleição do Sr. Gabriel Felzenszwalb
ao cargo de coordenador do Comitê de Ética e Conduta da Companhia e a
reeleição dos seus atuais membros. Desta forma, o Comitê de Ética e Conduta da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: A) Sr. Gabriel
Felzenszwalb, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 11.883.694-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº
081.208.657-07, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre nº
336, Parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.431-002, coordenador do Comitê de Ética de Conduta da Companhia; B) Sra. Margo Isabel Black, britânica, divorciada, securitária, portadora da carteira de identidade RNE nº
V319283-C, expedida pela Polícia Federal, inscrita no CPF/ME sob o n°
057.475.247-12, residente e domiciliada na Avenida Aquarela do Brasil, nº
333, Bloco 1, apartamento 2.002, São Conrado, Rio de Janeiro/RJ, membro
do Comitê de Ética de Conduta da Companhia; C) Sr. Bruno de Abreu Freire, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº
08.740.903-3 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 081.292.507-64, com
endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, CEP 22.431-002,
membro do Comitê de Ética de Conduta da Companhia; e D) Sr. Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira, brasileiro, divorciado, engenheiro químico,
portador da Carteira de Identidade RG nº 03313732 (CRQ/RJ) e inscrito no
CPF/ME sob o nº 013.876.907-95, com endereço comercial na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336,
Sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, membro do Comitê de Ética de Conduta
da Companhia. O mandato dos membros do Comitê de Ética e Conduta da
Companhia será unificado, encerrando-se na data da assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. (III) Reeleição dos
membros do Comitê de Investimentos da Companhia. Os membros do
Conselho de Administração aprovaram a reeleição dos atuais membros do
Comitê de Investimentos da Companhia, conforme a seguir: A) Sr. Michel
Cukierman, brasileiro, em união estável, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 03.99.99.02-4, expedida pelo Detran/RJ, e inscrito no CPF/ME
sob o nº 016.377.457-96, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu
Mitre nº 336, Parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.431-002, coordenador
do Comitê de Investimentos da Companhia; B) Sr. Arthur Farme d’Amoed
Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade
RG nº 046943-D (CREA/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 433.574.747-00,
com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, CEP 22.431002, membro do Comitê de Investimentos da Companhia; C) Sr. Rodolfo
Arashiro Rodriguez, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira
de identidade nº 31.971.037-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/
ME sob o n° 301.538.448-17, com endereço comercial na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Sala
401, Leblon, CEP 22.431-002, membro do Comitê de Investimentos da Com-

cantil que não sabe se o
governo quer convencer a
Petrobras que com a privatização estaria todo o problema de preço na bomba
resolvido. “Não me parece isso. Na verdade, com
a privatização, o governo
deixaria de ter o pequeno
‘controle’ que ainda tem
sobre a Petrobras e sua
política de preços”, argumenta. Na opinião dele,
deixando de ter esse “controle”, em tese, os preços
se movimentariam livremente como em empresas
com livre concorrência.
“O simples fato de privatizar não deve solucionar
o problema de preços nas
bombas”, acredita o economista.
Prática nociva
Rosemarie Bröker Bone, coordenadora do Laboratório de Economia do
Petróleo da Escola Politécnica da UFRJ, ao relatar
paro MM suas impressões
sobre PPI, disse que essa
política criada durante a
gestão do então presidente
da empresa, Pedro Parente, foi decidida pelo Conselho de Administração da
empresa como uma forma

de dar transparência ao
processo de precificação
dos derivados produzidos
pela empresa. Na fórmula
da PPI tem-se: custos de
frete e alfândega, preço do
petróleo no mercado internacional e taxa de câmbio (Real/Dólar). Os custos com frete e alfândega
são precificados tendo
como base a demanda e a
distância entre o mercado
ofertante e demandante.
Ela cita que diante desta
possível mudança de precificação é preciso inicialmente salientar para três
registros: a Petrobras e o
Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)assinaram o Termo de
Compromisso de Cessação
em junho de 2019, onde
a empresa se compromete entre outras obrigações
vender parte do setor de
refino; outro registro é que
o Cade não indicou em
processo que a política de
paridade de importação da
Petrobras é uma prática nociva ao mercado, uma vez
que promove a transparência informacional; E relação aos preços praticados,
a Petrobras em comunicado ao Cade (vide questionamentos da Associação

JOCKEY CLUB BRASILEIRO
CNPJ nº 33.621.756/0001-07
Assembleia Geral Ordinária - C O N V O C A Ç Ã O
Ficam convocados os Sócios Efetivos do JOCKEY CLUB BRASILEIRO
(“JCB”), para a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a realizar-se em formato presencial no dia 23 de maio de 2022 (segunda-feira), às 17h:00,
em primeira convocação, com quorum estatutário, ou em segunda convocação, às 17h:30, com qualquer número de presentes, no Salão Nobre da
Sede Social Lagoa, à Rua Mário Ribeiro, nº 410 – Lagoa, para deliberar
sobre o relatório, os atos da Diretoria, o balanço e as contas da Sociedade
referentes ao exercício de 2021, bem como o Parecer do Conselho Fiscal.
Os Sócios Efetivos do JCB poderão participar dos trabalhos da Assembleia
e votar nas matérias da ordem do dia, desde que compareçam ao Salão
Nobre da Sede Social Lagoa, à Rua Mário Ribeiro, 410 – Lagoa. Somente
poderão votar os sócios que pertençam ao quadro social por mais de 05
(cinco) anos, corridos ou não, e que estejam em dia com o pagamento
de suas obrigações financeiras para com a Sociedade. A Assembleia será
regida pelas normas constantes no Estatuto do JCB. Rio de Janeiro, 16 de
maio de 2022. Raul Lima Neto - Presidente.

panhia; e D) Sérgio Goldenstein, brasileiro, casado, economista, portador
da carteira de identidade nº 07669138-5, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no
CPF/ME sob o nº 013.868.647-57, residente e domiciliado à Rua Almirante
Guilhem nº 421, apartamento 704, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440000, membro do Comitê de Investimentos da Companhia. O mandato dos
membros do Comitê de Investimentos da Companhia será unificado, encerrando-se na data da assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2022. (IV) Extinção do Comitê de Riscos da Companhia. Os membros do Conselho de Administração aprovaram a extinção do
Comitê de Riscos da Companhia. (V) Reeleição dos membros da Diretoria
da Companhia. Os membros do Conselho de Administração aprovaram a
reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, nos termos do
Estatuto Social da Companhia e da Lei das Sociedades por Ações, conforme
a seguir: A) Sr. Bruno de Abreu Freire, brasileiro, divorciado, economista,
portador da Carteira de Identidade RG nº 08.740.903-3 (IFP/RJ) e inscrito no
CPF/ME sob o nº 081.292.507-64, com endereço comercial na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336,
Sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, como Diretor Presidente da Companhia;
B) Sr. Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade RG nº 03313732 (CRQ/
RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 013.876.907-95, com endereço comercial
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, como Diretor Presidente da Companhia; C) Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 046943-D (CREA/
RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 433.574.747-00, com endereço comercial
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, como Diretor Financeiro e Diretor de Relação com os Investidores da Companhia, cumulativamente; e D) Sr. Rodolfo Arashiro Rodriguez, brasileiro, divorciado, economista,
portador da carteira de identidade nº 31.971.037-2, expedida pelo DETRAN/
RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 301.538.448-17, com endereço comercial na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu
Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, como Diretor de Riscos e
Compliance da Companhia. Os mandatos dos Srs. Bruno de Abreu Freire,
Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira, Arthur Farme d’Amoed Neto e
Rodolfo Arashiro Rodriguez serão unificados, encerrando-se na data da
assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2022. O Srs. Bruno de Abreu Freire, Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira, Arthur Farme d’Amoed Neto e Rodolfo Arashiro Rodriguez, assinam os respectivos Termos de Posse, que constam no Anexo I desta ata, e
que deverão ser lavrados em livro próprio, tendo sido a dispensa de sua publicação aprovada pelos membros do Conselho de Administração. Os diretores ora reeleitos declaram que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações;
(ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela CVM; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupam
cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia,
e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na
forma do §3º, incisos I e II, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.
Por fim, declaram estarem sujeitos à cláusula compromissória prevista no
Estatuto Social da Companhia. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e
Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente:
Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos; Membros do Conselho de Administração Presentes: Bruno Augusto
Sacchi Zaremba, Gabriel Felzenszwalb, Vinicius José de Almeida Albernaz,
Michel Cukierman, Laura Flavia Ge, Sérgio Goldenstein e Margo Isabel
Black. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio
de Janeiro/RJ, 13 de abril de 2022 às 9h30. Mesa: Bruno Augusto Sacchi
Zaremba - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária.
Certidão: Jucerja reg. sob o nº 00004884904 em 12/05/2022. Jorge Paulo
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Brasileira dos Importadores
de Combustíveis - Abicom)
alega que o processo de
precificação é defasado em
relação aos preços internacionais.
Variáveis
Bone explica que o preço do petróleo no mercado
internacional leva em conta
variáveis objetivas e subjetivas. “As objetivas se referem à capacidade de oferta
e o crescimento da demanda; nas subjetivas têm-se as
guerras entre países, principalmente quando fornecedores de óleo e derivados e
fatores climáticos, que podem impactar fortemente
em uma queda no fornecimento e demanda de energia. Em suma, a oferta e
demanda de óleo cru e derivados impactam diretamente nos preços”, explicou.
A Petrobras registrou em
março de 2022 um fator de
utilização (FUT) das refinarias acima de 90% respeitando os limites de segurança entre outros fatores, o
que significa que para produzir mais derivados precisará investir em capacidade
instalada. Com o “objetivo
de expansão de capacidade

de refino, geração de produtos de maior qualidade
e para posicionar suas refinarias entre as melhores do
mundo em eficiência e desempenho operacional” irá
investir nos próximos cinco
anos (2022-2027) o valor de
US$ 6,1 bilhões para a produção de derivados nobre,
onde têm-se a gasolina e o
óleo diesel (S-10).
Bone cita que os analistas
de mercado apontam para
alguns fatores já conhecidos como a guerra Rússia e
Ucrânia, lockdown na China e recessão norte- americana, mas outros fatores
podem ser elencados, como
baixa capacidade de refino
nos principais mercados
movida pela falência e falta
de investimentos nos últimos anos, aumento da demanda por derivados.
O economista Eduardo
Costa Pinto, vice-diretor
do Instituto de Economia
(IE) da UFRJ, professor de
Economia Política e Economia Brasileira, disse nesta
sexta-feira, na TV 247, que
o Cade, “eleitoreiramente,
nos próximos meses, deve
trocar o PPI da Petrobras
por PPE (exportação) e que
os preços dos combustíveis
poderiam cair até 10%”.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
28 DE MARÇO 2022: 1. Data, Hora e Local: Em 28 (vinte e oito) de março de
2022, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia
S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º
andar, Estácio, CEP: 20.260-080, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos
do Parágrafo 8°, Art. 10° do Estatuto Social, estando presentes a totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. 3. Mesa: Presidente: Mauro Ribeiro Viegas
Filho; e Secretária: Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira. 4. Deliberações:
As seguintes matérias foram deliberadas e aprovadas por unanimidade: 4.1.
Foi aprovada a renúncia do Sr. Jorge Damião Gonçalves Pereira, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, portador da cédula de identidade nº
03472560-6 IFP/RJ, inscrito CPF/MF sob o nº 330.399.337-87, domiciliado na
Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, Rio de Janeiro/RJ,
do cargo de Diretor a partir de 31 de março de 2022. 5. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente
assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Mauro Ribeiro Viegas
Filho; Cláudia Cid Varela Madeira Ferreira, Secretário. Membros Efetivos:
Yong Yu; Mauro Ribeiro Viegas Filho; Lin Li; Eduardo Centola, Junjie Jiang e
Hao Zhichao. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro,
28 de março de 2022. Mauro Ribeiro Viegas Filho - Presidente da Mesa e
Vice- Presidente do Conselho de Administração; Cláudia Cid Varela Madeira
Ferreira - Secretária. Jucerja nº 4881837 em 10/05/2022.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL/RJ
EDITAL DE 1º. E 2º. LEILÃO PRESENCIAL, ONLINE e de
INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação
Sumária proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALACE
BARRAVAÍ I E II contra CARLOS ALBERTO FERNANDES DE
MATTOS e SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS LTDA
(Processo nº 0078983-45.1999.8.19.0001), na forma abaixo: A
Dra. PRISCILA FERNANDES MIRANDA BOTELHO DA PONTE,
Juíza de Direito da Vara acima, FAZ SABER aos que presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente a CARLOS ALBERTO FERNANDES DE MATTOS
e SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS LTDA, na pessoa de
seu representante legal, de que o Pregão será realizado de forma
presencial no 5º andar, hall dos elevadores da Lâmina Central do
Fórum da Capital e simultaneamente online através do site www.
andrealeiloeira.lel.br, no dia 27/05/2022, às 13:00 horas, (com
encerramento no dia 27/05/2022, às 13:20hs), será apregoado e
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 31/05/2022,
às 13:00 horas, (com encerramento no dia 31/05/2022, às
13:20hs), a quem mais der acima de 50% (Art.886,V c/c Art.891
do CPC), o imóvel situado na Rua Jornalista Henrique Cordeiro,
nº 350 – Bloco 01 – Apartamento 503, c/ direito a 01 vaga de
garagem – Barra da Tijuca/RJ., penhorado e avaliado no supra
mencionados autos, pelo valor atualizado de R$ 869.501,19. De
acordo com o 9º RGI., (Mat. 398105), consta no R-6 em nome de
São Francisco Empreendimentos Ltda., e no R-8 penhora desta
Ação. De acordo com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica
o ref. imóvel apresenta débitos de IPTU referente a 07 quotas
do exercício de 2022, no valor de R$ 1.886,50. E conforme a
certidão de Taxa de Incêndio o imóvel não apresenta débito
até o exercício de 2021. A venda será livre e desembaraçada
de débitos condominiais, conforme determina o Art. 908 § 1º
do CPC, os créditos que recaem sobre o bem sub-rogando-se
sobre o respectivo preço, bem como de débitos de IPTU e taxa de
incêndio, de acordo o Art.130 do CTN. As certidões de que trata
o Art.254, inciso XX, do Provimento de nº 82/2020 da CNCGJ,
encontram-se anexadas aos autos. Condições de leilão: À vista
de imediato, por depósito judicial ou por meio eletrônico (Art.892 do
CPC) e/ou ainda, de acordo com o Art.895, I, II do CPC, acrescido
de 5% de comissão a Leiloeira sobre o valor da arrematação e
custas de cartório de 1% até o máximo permitido por lei. – Caso
o(s) executado(s), o(s) coproprietário(s), o(s) usufrutuário(s), o
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com
penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e
vendedor, caso não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça,
ficam intimados dos Leilões por intermédio deste edital, na forma
do Art.889 § único e seus incisos do CPC. E para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados foi expedido o Edital
que encontra-se na íntegra afixado nos autos, e nos sites: www.
andrealeiloeira.lel.br, www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, www.
publicjud.com.br . (Art. 887 § 2º e 3º do CPC) – Dado e passado
nesta cidade do Rio de Janeiro. RJ., 12/05/2022. – Eu, Rafael
Leão Pereira Gomes, chefe de serventia cível, Mat. 01/32239,
o fiz datilografar e subscrevo. (as.) Dra. Priscila Fernandes
Miranda Botelho da Ponte – Juíza de Direito em Exercício.
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Mercado de seguros arrecada
R$ 82,14 bilhões no trimestre
Susep divulga Síntese Mensal com dados do setor em março

A

Superintendência
de Seguros Privados (Susep) divulgou nesta sexta-feira a
Síntese Mensal dos principais dados relativos ao desempenho do setor de seguros em março de 2022.
As informações foram
obtidas a partir dos dados
encaminhados pelas companhias supervisionadas.
O documento é atualizado de acordo com o envio
pelas empresas, podendo
haver ajustes em função
de recargas do Formulário
de Informações Periódicas
(FIP). Na edição de março
de 2022, os principais destaques foram:
1) A arrecadação do se-

tor supervisionado nos três
primeiros meses de 2022 foi
de R$ 82,14 bilhões, o que
representa crescimento de
15,4% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram movimentados
R$ 71,16 bilhões.
2) Os segmentos de seguros apresentaram crescimento de 15,8% no primeiro trimestre de 2022,
em relação a 2021. Foram
arrecadados R$ 72,19 bilhões nos três primeiros
meses de 2022. Nos seguros de pessoas, o grande
destaque foi o seguro de
vida, que atingiu o montante de R$ 6,19 bilhões
nos três primeiros meses
do ano. O valor corres-

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.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
21 ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA MUNDO.COM COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO E EVENTOS LTDA
CNPJ 04.950.177/0001-00 / NIRE 33.4.0004124-1
O Presidente da MUNDO.COM COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE TURISMO E EVENTOS LTDA, convoca todos os seus
cooperados para a Assembleia Ordinária a ser realizada no dia
26 de maio de 2022, na sede da ABAV na Rua Senador Dantas 76
– 2º Andar – Centro- RJ. Com primeira chamada às 12:00h com a
presença de 2/3 dos cooperados em dia com suas obrigações; segunda convocação às 13:00h com a presença de ½ + 1 dos cooperados em dia e terceira e última convocação às 14:00h com presença
de no mínimo 10 cooperados em dia com suas obrigações sociais,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação do balanço 2021. 2) Eleição para cargos do Conselho Fiscal.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022.
Luiz Fernando Gil de Sousa
Presidente
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S.A.
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
1. Hora, Data e Local: Às 16h do dia 22/04/2022, na sede social da Cia.,
na Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama, RJ. 2.
Convocação e Publicação: Editais de convocação publicados no Jornal
Monitor Mercantil, nos dias 13, 14 e 15/04/2022, de forma impressa e digital
nas páginas 07, 04, 05, respectivamente. 3. Mesa: Presidente: Carlos Alberto
Vieira Gontijo; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia
e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as
seguintes deliberações, pelos acionistas presentes representando 92,42%
do capital social votante: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas,
as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o Relatório
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2021, publicados em 30/03/2022, no site do Jornal Diário do
Acionista, de forma digital e impressa às páginas 08/10, documentos estes
disponíveis em mesa e que eram do conhecimento prévio dos acionistas,
conforme estabelece o art. 133, § 3º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar o
lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2021, no montante de R$
28.685.686,09, que serão destinados da seguinte forma: (i) R$ 1.434.284,30
para reserva legal; (ii) R$ 1.021.927,57 para reserva de investimentos;
(iii) R$ 19.416.623,77 para reserva de retenção de lucros da Cia., com
vistas a garantir recursos para financiamento de expansão de negócios e
atendimento das suas obrigações contratuais; e (iv) R$ 6.812.850,45 para
distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção de suas respectivas
participações no capital social, na medida das disponibilidades de caixa da
Cia. 4.3. Aprovar, depois de examinado e discutido, o orçamento econômico
e financeiro, incluindo investimentos de capital e orçamento de despesas
do exercício de 2022. 4.4. Ratificar as transferências: (i) no valor de R$
3.543.738,17 da conta de “reserva de investimentos” para “dividendos
a distribuir” e (ii) no valor de R$ 35.715.426,92 da conta de “reserva de
retenção de lucros” para “dividendos a distribuir”. 4.5. Aceitar a renúncia do
Sr. Leonardo das Chagas Righetto ao cargo de Diretor da Cia. conforme
Termo de Renúncia que fica arquivado na sede da Cia., agradecendo-lhe
pelos serviços prestados no exercício de suas funções e desde já aprovando
integralmente suas contas, outorgando-lhe e dele recebendo a mais ampla
e geral quitação, para nada mais reclamar, a qualquer título. 4.6. Eleger o Sr.
Thiago Contage Damaceno, brasileiro, casado, administrador, identidade
nº 2060226 CRA/RJ e CPF nº 080.072.437-20, com endereço comercial
na Rua Marquês do Paraná nº 110, Centro, Niterói, RJ, para completar o
mandato em curso, que declara que está apto a exercer a administração da
Sociedade, não estando impedido em virtude de lei, ou de condenação a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato;
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade, mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado
em livro próprio. 4.7. Tendo em vista a eleição acima, a Diretoria da Cia.,
com mandato até 09/04/2023 ou até a data da Assembleia Geral Ordinária
que for realizada no ano de 2023, passa a ser composta pelos Srs. Carlos
Alberto Vieira Gontijo, brasileiro, casado, economista, identidade nº 217301 CRE e CPF nº 745.912.077-49, com endereço comercial na Rodovia
Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama, RJ; e Thiago Contage
Damaceno, brasileiro, casado, administrador, identidade nº 2060226 CRA/
RJ e CPF nº 080.072.437-20, com endereço comercial na Rua Marquês do
Paraná nº 110, parte, Centro, Niterói, RJ. 4.8. Fixar a remuneração anual
global dos Diretores em até R$ 30.000,00. 4.9. Aprovar e ratificar, em razão
do artigo 10, § 1º, “g”, do antigo Estatuto Social da Cia., a celebração do
1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 433172/2019 celebrado
em 14/10/2021 com a Compta Emerging Business – Brasil Ltda. (CNPJ nº
18.677.057/0001-95) e do 1º Aditivo ao Contato de Prestação de Serviços
nº 459181/2019 celebrado em 20/09/2021 com o Batista e Urzedo Serviços
de Engenharia Ltda., ambos com prazo superior a 12 meses. 4.10. Em
cumprimento ao artigo 9º, § 1º, “e” e “g” do Estatuto Social foi aprovada a
contratação de financiamentos em geral, incluindo, mas não se limitando
a, tipo FINAME (Financiamento de máquinas e equipamentos), Leasing
(Arrendamento Mercantil), Capital de Giro, Conta Garantida, Cédulas
de Crédito Bancária - CCB, Contratos de Câmbio, Fiança e Empréstimo
Internacional (4131) com as instituições bancárias e BNDES Automático, no
valor de até R$ 35.000.000,00 por contrato, podendo o prazo ser superior
ou inferior a 24 meses. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos
termos do art. 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada.
6. Assinaturas: Carlos Alberto Vieira Gontijo, Presidente; Leonardo das
Chagas Righetto, Secretário. Gláucio Dutra da Silva, Representante do
Auditor Independente. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p.
Cláudio Bechara Abduche e Marcelo Augusto Raposo da Mota), Acionista
presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. Araruama,
22/04/2022. Carlos Alberto Vieira Gontijo – Presidente; Leonardo das
Chagas Righetto – Secretário. Jucerja nº 4872606 em 04/05/2022. Jorge
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

ponde a um crescimento
de 18,2% em relação ao
mesmo período de 2021.
3) Os seguros de danos
continuam apresentando
forte desempenho, com
alta de 22,0% na arrecadação de prêmios na comparação do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro
trimestre de 2021. A arrecadação de prêmios no seguro auto atingiu R$ 10,63
bilhões nos primeiros três
meses do ano, valor 23,3%
superior ao do mesmo período de 2021.
4) Em março, a sinistralidade do seguro de danos registrou redução, fechando o
mês em 69,2%. Em fevereiro, o valor registrado foi de

81,3%. A sinistralidade dos
seguros de danos, em março de 2021, foi de 54,6%.
Nos seguros de pessoas, a
sinistralidade, em março de
2022, foi de 32,5%, frente
aos 49,5% e aos 32,9%, observados em março de 2021
e fevereiro de 2022, respectivamente.
5) A linha de negócio
rural foi novamente destaque, com crescimento de
50,3% na arrecadação de
prêmios no primeiro trimestre de 2022, na comparação com o mesmo
período de 2021. Os seguros das linhas patrimoniais
também se destacaram,
com crescimento acima de
30%.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359
Ata da Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2022. Aos 29 (vinte
e nove) dias do mês de abril de 2022, às 11h00min, na sede da Sociedade,
na Praia do Flamengo, nº 200 - 19º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando mais de
90% (noventa por cento) das ações com direito a voto, conforme consignado
no Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
S.A. Por indicação dos presentes, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Don
David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti, que convidou para Secretário o Sr. Leandro Cardoso Massa. Constituída a mesa, o Sr. Secretário
procedeu à leitura do anúncio de convocação da Assembleia, publicado no
Jornal Monitor Mercantil, nos dias 28, 29 e 30 de março de 2022, nos seguintes termos: “Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da WLM
PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará às
11h00min do dia 29 de abril de 2022, na sede social da Companhia, na Praia
do Flamengo, 200 - 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item 1:
Examinar e Votar as contas dos Administradores, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme Relatório da Administração; Item 2: Examinar e Votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; Item 3: Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais
(Art. 195 - A da Lei 6404/76), no valor total de R$ 17.829.966,50 (dezessete
milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e
cinquenta centavos). Item 4: Ratificar os Juros sobre Capital Próprio distribuídos durante o exercício de 2021, no valor total de R$ 13.200.000,01 (treze
milhões, duzentos mil reais e um centavo) imputados aos dividendos obrigatórios do mesmo exercício, restando, ainda, o saldo de R$ 9.709.820,02 (nove
milhões, setecentos e nove mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos) de
dividendos obrigatórios a pagar. Item 5: Examinar e Votar Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,
bem como a distribuição de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajustado do exercício de 2021, no valor de R$ 22.909.820,03 (vinte e dois milhões,
novecentos e nove mil, oitocentos e vinte reais e três centavos), que deduzidos os Juros Sobre Capital Próprio imputados no montante de R$ 13.200.000,01
(treze milhões, duzentos mil reais e um centavo), resulta no saldo obrigatório
de dividendos a pagar de R$ 9.709.820,02 (nove milhões, setecentos e nove
mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos), conforme Proposta da Administração; Item 6: Fixar em 04 (quatro) o total de membros que comporão o
Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o mandato
que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2023 ; Item 7: Fixar em
até R$ 1.151.617,92 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, seiscentos e
dezessete reais e noventa e dois centavos) a verba média mensal para remuneração do Conselho Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
(se houver), para o período de maio de 2022 a abril de 2023; Item 8: Eleição
dos membros do Conselho de Administração para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2023. Informações Gerais: (a) Nos
termos do Artigo 1º da Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM
282/98 , o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos
membros do Conselho de Administração, é de 5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 horas antes da realização da Assembleia para tal
requisição; (b) Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no website da empresa
(www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), os documentos relacionados às deliberações previstas
neste edital, conforme exigidos pela Instrução CVM 481/09, como também,
o Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) onde os acionistas poderão exercer
o voto por meio de preenchimento e entrega do Boletim, obedecendo as regras
estabelecidas nos artigos 21-A a 21-X, da Instrução CVM 481/09; (c) Caso o
acionista seja representado por procurador, este deverá estar constituído há
menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os atos constitutivos
de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios de regularidade
da representação por parte dos signatários das procurações, em estrita observância ao disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76; e (d) Flexibilização das
exigências para o exercício do direito de voto à distância, ante a situação de
exceção decorrente da pandemia causada pela COVID-19, da seguinte forma:
1) Dispensando o Acionista de reconhecer firma na procuração ou no Boletim
de Voto à Distância; 2) Dispensando a autenticação do RG, RNE, CNH para
Pessoa Física; 3) Dispensando a autenticação dos documentos societários
para Pessoa Jurídica; 4) Aceitando o envio dos documentos por e-mail, sem
a necessidade de envio das vias originais por correio. Rio de Janeiro, 25 de
março de 2022. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti
Presidente do Conselho de Administração”. Ato contínuo, o Sr. Presidente
informou que a Companhia recebeu diretamente de acionistas Boletim de
Voto à Distância e que não houve registro de instruções de votos por meio do
Escriturador. Logo em seguida, fez a leitura do Mapa de Votação Consolidado dos votos proferidos à distância, que foi disponibilizado para consulta dos
acionistas presentes. A seguir, o Sr. Presidente registrou a presença do representante dos auditores independentes da Companhia da Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, Sr. Antônio Carlos Brandão de Sousa,
do Diretor de Relações com Investidores, Sr. Leandro Cardoso Massa, e do
membro do Conselho Fiscal Sr. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira. Passando às
deliberações da Ordem do Dia, com relação aos Itens 1 e 2, o Sr. Presidente
informou que o aviso aos acionistas de disponibilização dos documentos de
que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi publicado no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil, nos dia 25/03/2022,
28/03/2022 e 29/03/2022, bem como esclareceu aos presentes que, por ser
do conhecimento geral, era dispensada a leitura do Relatório Anual da Administração, das demonstrações financeiras e notas explicativas referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, documentos esses
publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil no dia 22/04/2022, os quais ficaram à disposição dos interessados pelo
prazo de lei, tendo sido os pareceres do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal favoráveis à aprovação. Em seguida, o Sr. Presidente colocou
em votação a deliberação do Item 1 da Ordem do Dia, registrando-se, com
relação especificamente à tomada de contas dos administradores, que tal
matéria não foi aprovada, tendo em vista as abstenções de todos acionistas
presentes com direito a voto, em observância à atual interpretação da Comissão de Valores Mobiliários com relação ao impedimento de voto previsto no
art. 115, § 1º da Lei 6.404/76, conforme Processo Administrativo Sancionador
CVM nº RJ 2014/10060. Colocada em votação a deliberação do Item 2 da
Ordem do Dia, registrou-se a aprovação das referidas Demonstrações Financeiras, com suas notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, pela totalidade dos acionistas presentes com
direito de voto, com registro de abstenção. Logo em seguida, o Senhor Presidente submeteu à deliberação o Item 3 da Ordem do Dia, sendo aprovada
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empresa exportadora de petróleo do mundo,
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a Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais (Art. 195 - A da Lei 6404/76),
no valor total de R$ 17.829.966,50 (dezessete milhões, oitocentos e vinte e
nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), pela
totalidade dos acionistas com direito a voto, com registro de abstenção; Em
seguida, foi deliberado o Item 4 da Ordem do Dia, que aprovou, pela maioria dos acionistas presentes com direito de voto, com registro de abstenção,
a ratificação dos Juros sobre Capital Próprio distribuídos durante o exercício
de 2021, no valor total de R$13.200.000,01 (treze milhões, duzentos mil reais
e um centavo) imputados aos dividendos obrigatórios do mesmo exercício,
restando, ainda, o saldo de R$ 9.709.820,02 (nove milhões, setecentos e
nove mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos) de dividendos obrigatórios
a pagar; Item 5 da Ordem do Dia tendo sido aprovado, pela maioria dos
acionistas presentes com direito de voto, com registro de rejeição, por meio
do Boletim de Voto à distância, e abstenção, a Proposta da Administração de
destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de
2021, bem como a distribuição de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido
ajustado do exercício de 2021, no valor de R$ 22.909.820,03 (vinte e dois
milhões, novecentos e nove mil, oitocentos e vinte reais e três centavos), que
deduzidos os Juros Sobre Capital Próprio imputados no montante de
R$ 13.200.000,01 (treze milhões, duzentos mil reais e um centavo), resulta
no saldo obrigatório de dividendos a pagar de R$ 9.709.820,02 (nove milhões,
setecentos e nove mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos). Dando prosseguimento aos trabalhos da Assembleia, o Sr. Presidente submeteu, ainda,
à deliberação o Item 6 da Ordem do Dia, tendo sido aprovado pela unanimidade dos acionistas com direito de voto, com registro de abstenção, fixar
em 04 (quatro) o total de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral
Ordinária de 2023. Seguidamente, passou-se a discussão e votação da deliberação do Item 7 da Ordem do Dia, registrando-se a aprovação, pela
unanimidade dos acionistas com direito de voto, com registro de abstenção,
fixando em até R$ 1.151.617,92 (um milhão, cento e cinquenta e um mil,
seiscentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) a verba média
mensal para remuneração do Conselho Administração, Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal (se houver), para o período de maio de 2022 a abril de 2023,
ficando a cargo do Conselho de Administração a distribuição dos mencionados valores. Passou-se, então, a votação do Item 8 da Ordem do Dia, tendo
sido eleitos para membros do Conselho de Administração para o mandato de
um (1) ano, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2023, por
unanimidade de votos dos acionistas com direto de voto, incluindo a acionista Sajuthá Rio Participações S.A., com registro de abstenção: Conselheiro-Presidente: Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade
expedida pelo Detran/RJ sob o nº 21.521.151-7, inscrito no CPF/MF sob o
nº 113.336.817-47, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaguaripe, 29
- Apto. 301, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ; o Conselheiro Vice-Presidente:
Felipe Lemos de Moraes, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador
da identidade nº 11.080.383-0, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº 076.197.287-08,
residente e domiciliado na Rua G, Quadra 1, Lote 26, Parque Solar do Agreste, Rio verde - GO; e, como Conselheiros: Celso Hiroo Ienaga, brasileiro,
casado, engenheiro de produção, portador da identidade nº 12.855.285-2, da
SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 072.230.928-74, residente e domiciliado na
Av. Magalhães de Castro, 4800, Cj. 191 a 193 (19º andar), São Paulo–SP; e
Fernando Magalhães Portella, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo,
portador da identidade nº 10.377.977-3, do IFP/RJ, inscrito no CPF sob o
nº 748.442.108-15, residente e domiciliado na Av. Lúcio Costa, nº 3.600, Bl.
4, COB. 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ. Por fim, o Sr. Presidente disse
que nos Boletins de votos à distância há acionistas detentores de ações
preferenciais que formularam pedidos de instalação de Conselho Fiscal e,
tendo sido constada a existência de quantidade ações preferenciais suficientes para tanto, foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal, com a composição de 3 (três) membros e seus respectivos suplentes. Em votação em
separado, os acionistas detentores de ações preferenciais, Sr. Dirceu Luiz
Natal, Werner Mueller Roger, Trígono Verbier Master Fundo de Investimentos
em Ações e Trígono FlagShip Small Caps Master Fundo de Investimento em
Ações, indicaram e elegeram como membro efetivo e respectivo suplente do
Conselho Fiscal, a Sra. Maria Elvira Lopes Gimenez, brasileira, divorciada,
economista, portadora da identidade nº 19.114.234-7, expedida pela SSP/SP,
CPF nº 136.012.018-10, residente e domiciliada na Rua Laurindo Feliz da
Silva, nº 47, Jardim Esperança, Mairiporã-SP, e seu suplente, o Sr. Massao
Fábio Oya, brasileiro, casado, contador, portador da identidade 34.872.970-4,
expedida pela SSP/SP e CPF 297.396.878-06, com endereço na Rua Benedito de Almeida Bueno, 526 - Centro, Atibaia, Estado de São Paulo. Por sua
vez, a acionista controladora Sajuthá Rio Participações S.A., indicou e foram
eleitos como membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal:
os Srs. Vitor Rogério da Costa, brasileiro, divorciado, advogado, portador da
Carteira de Identidade nº 15.193 - OAB/RJ, inscrito no CPF sob o
nº 012.622.707-15, residente e domiciliado à Av. Henrique Dumont, 21/ Cob.
01 - Ipanema, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, e seu suplente o Sr. Armando Villela Fossati Balteiro, brasileiro, solteiro, advogado, portador da
carteira de identidade OAB/RJ nº 140.581, inscrita no CPF/MF sob o
nº 053.259.297-20, com escritório na Avenida Rio Branco 110 - 11º andar Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e Sr. Álvaro Veras do Carmo,
brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, contador,
portador da identidade 81.362.395-6, expedida pelo SESP-RJ, inscrito no
CPF sob o nº 267.676.197-87, residente e domiciliado na Rua Miguel de Frias,
62 Apto 1504 - Icaraí- Niterói - RJ - CEP: 24.220-002, e seu Suplente o Sr.
Leonardo de Oliveira Guerra Deotti, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da identidade M8603544,
expedida pelo SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 040.171.756-94, residente
e domiciliado na rua Goitacazes 323/201- São Francisco - Niterói - CEP:
24360-350. Todos os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes,
foram eleitos para um mandato de um (1) ano a se encerrar na Assembleia
Geral Ordinária de 2023. Como nada mais houvesse a ser tratado e como
ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por
encerrada a Assembleia às 12h00min, lavrando-se a presente ata que, lida
e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes fisicamente, sendo considerados também presentes na Assembleia os acionistas que votaram por
meio de Boletim de Voto à Distância (Art. 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404.76
c/c Art. 21-V da Instrução CVM nº 481/2009), conforme abaixo listados. SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A. - Acionista Controlador - p/Don David
Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Compareceu fisicamente por
seu representante legal. Don David Lemos De Moraes Magalhães Leite
Jayanetti - Acionista - Presidente da Assembleia - Compareceu fisicamente.
Wilson Lemos de Moraes Neto - Acionista - Representado por seu procurador
Robson Luiz Ferreira. Dirceu Luiz Natal - Acionista - Compareceu por meio
de Boletim de Voto à Distância. Artigo 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404.76
c/c Art. 21-V da Instrução CVM nº 481/2009. Werner Mueller Roger - Acionista - Compareceu por meio de Boletim de Voto à Distância - Artigo 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404.76 c/c Artigo 21-V da Instrução CVM nº 481/2009.
Trígono FlagShip Small Caps Master Fundo de Investimento em Ações Acionista - Compareceu por meio de Boletim de Voto à Distância - Artigo 121,
Parágrafo Único, da Lei 6.404.76 c/c Artigo 21-V da Instrução CVM
nº 481/2009. Trigono Verbier Master Fundo de Investimentos em Ações Acionista - Compareceu por meio de Boletim de Voto à Distância - Artigo 121,
Parágrafo Único, da Lei 6.404.76 c/c Artigo 21-V da Instrução CVM
nº 481/2009. JUCERJA nº 4883772 em 11/05/2022.

