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E OUTUBRO ESTÁ 
CHEGANDO...
País merece ter um terceiro candidato 
que faça a diferença para os brasileiros. 
Por Paulo Alonso, página 2

MAIS UM EVENTO NO 
RIO DE JANEIRO
Expectativa é receber cerca de mil 
empresas do setor de supermercados. 
Por Bayard Boiteux, página 3

CECILIANO: FRENTE 
EM DEFESA DO RIO
Governo Federal quer desviar 
térmicas para o Nordeste. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Novo terminal 
de minério 
em Itaguaí 
prejudica Rio

A Companhia Docas do Rio 
de Janeiro (CDRJ) anunciou um 
projeto para implantar mais um 
terminal para exportação de gra-
nel sólido mineral no Porto de Ita-
guaí. O empreendimento, em uma 
área de 312.514m², vai receber 
R$ 3 bilhões em investimentos e 
aumentar a capacidade de escoa-
mento de minério de ferro pelo 
porto em cerca de 30 milhões de 
toneladas por ano.

Um especialista no assunto, que 
preferiu não divulgar o nome, dis-
se ao Monitor Mercantil que a 
notícia é péssima para Estado do 
Rio de Janeiro: “Essas atividades 
são extremamente poluidoras, e já 
temos alguns terminais de minério 
na Baía de Sepetiba com licenças 
ambientais vencidas. Há operações 
de minério também para Ternium 
– que ao menos transforma em 
aço – CSN e Porto do Sudeste.

“Ser corredor de exportação de 
commodities produzidas em ou-
tros estados”, prossegue, “é um re-
trocesso, pois não gera empregos 
e não agrega nada à economia flu-
minense, não paga impostos como 
ICMS, e as empresas ainda colo-
cam o endereço fiscal fora do es-
tado onde está a mina, não impac-
tando a transferência de impostos 
federais e em nosso PIB. Ficamos 
basicamente com a poeira e a po-
luição e míseras contribuições de 
royalties da mineração.”

O especialista acrescenta que 
“nossos portos de vocação para 
indústrias e serviços, como Itaguaí 
e Açu, se tornam meros corredo-
res para outros estados, e isso sim 
impacta o meio ambiente marinho 
daquela bela Baía de Sepetiba”.

Projeção do governo mostra 
inflação rumo a 2 dígitos
Ministério de Guedes eleva estimativa para 8%

O Governo Federal ele-
vou a previsão da in-
flação deste ano. O 

Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) esperado passou 
para 7,9%. A estimativa do Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC), que corrige o salá-
rio mínimo e as aposentadorias, 
subiu para 8,1%. A estimativa do 
Produto Interno Bruto (PIB) foi 
mantida em 1,5%, acima do espe-
rado pelo mercado financeiro, que 
gira em torno de 0,8%.

Os dados são do Boletim Ma-
cro Fiscal da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério 
da Economia e mostram uma 
tendência de alta que vem desde 

o ano passado. A projeção para o 
IPCA subiu de 4,7% para 6,55% 
na revisão feita em março e agora 
para 7,9%. No INPC, a estimativa 
passou de 4,25% para 6,7% e ago-
ra para 8,1%.

No ano passado, o IPCA fe-
chou em 10,06%, e o INPC alcan-
çou 10,16%. Assim, 2022 pode 
ser o segundo ano consecutivo 
com inflação oficial acima de dois 
dígitos.

Para 2023, o Governo Federal 
manteve a previsão do PIB e tam-
bém aumentou a da inflação. O 
PIB, segundo a estimativa, deve-
rá fechar 2023 com alta de 2,5%. 
O IPCA deverá encerrar 2023 em 
3,6% (a previsão de março era al-

ta de 3,25%), e o INPC, em 3,7% 
(3,5% era a estimativa em março). 
“A partir de 2024, espera-se con-
vergência da inflação [IPCA] para 
a meta de 3%”, diz o texto do do-
cumento.

Segundo o boletim, a melhora 
no desempenho do PIB brasi-
leiro tem ocorrido em razão da 
retomada no setor de serviços e 
ampliação dos investimentos, o 
que, de acordo com o documen-
to, tem refletido na recuperação 
do mercado de trabalho. O tex-
to destaca que o setor de servi-
ços cresceu 1,8% no primeiro 
trimestre de 2022, atingindo o 
maior patamar desde maio de 
2015.

China propõe expansão do Brics
Argentina é um dos candidatos a integrar grupo

O ministro das Relações 
Exteriores da China, 
Wang Yi, propôs o lan-

çamento de um processo para in-
corporar novos membros ao Brics, 
grupo que reúne Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul, que 
representam 24% do Produto In-
terno Bruto (PIB) mundial.

A proposta foi feita ao presidir 
uma reunião dos ministros das Re-
lações Exteriores do Brics, realiza-
da em videoconferência. Segundo 
o chanceler chinês, a expansão do 
bloco contribuiria para aumentar 
sua influência e representativida-
de, além de demonstrar seu cará-

ter inclusivo e aberto. Os minis-
tros dos demais países apoiaram o 
processo de expansão e indicaram 
que mais discussões seriam reali-
zadas sobre esta questão, segundo 
a agência de notícias Xinhua.

A Argentina é um candidato a 
integrar o grupo. O país foi con-
vidado para a cúpula que começa 
nesta sexta-feira e vai até terça 
(24). A China é o maior parceiro 
comercial da Argentina, tendo su-
perado o Brasil.

O país sul-americano também 
foi convidado a integrar o Banco 
de Desenvolvimento dos Brics. A 
proposta foi feita pelo Brasil, após 

encontro entre os ministros da 
Economia Paulo Guedes e Martín 
Guzmán.

Observando que a Reunião de 
Ministros das Relações Exteriores 
do Brics é uma plataforma impor-
tante para a cooperação política 
e de segurança do bloco, Wang 
disse que os países devem buscar 
segurança comum juntos, traba-
lhar pelo desenvolvimento co-
mum, esforçar-se para construir 
um firewall para a saúde humana 
e defender uma filosofia de gover-
nança global de ampla consulta, 
contribuição conjunta e benefí-
cios compartilhados.

Venda da 
Eletrobras ao 
menos não  
afeta FGTS

Se a privatização da Eletrobras, 
defendida pelo Governo Bolsona-
ro, traz ameaça de aumentos nas 
contas de luz e falta de energia, ao 
menos não deve afetar a susten-
tabilidade do Fundo de Garantia 
(FGTS).

Os trabalhadores que possuem 
dinheiro no Fundo poderão usar 
até 50% do valor depositado para 
investir em ações da Eletrobras, a 
partir de R$ 200.

Baseado no histórico da Pe-
trobras e da Vale, quando os tra-
balhadores puderam investir em 
ações, Mario Avelino, presidente 
do Instituto Fundo de Garantia 
do Trabalhador, recomenda o in-
vestimento, pois não afetará a sus-
tentabilidade do Fundo.

“O limite do saque do Fundo 
de Garantia são R$ 6 bilhões, e 
se houver uma procura maior do 
que esse teto, o trabalhador terá 
uma aplicação proporcional ao 
que ele pediu. Os riscos de perda 
são  muito baixos, e os de ganhos, 
bem maiores do que os pagos pe-
lo Fundo”, explica Avelino.

Ele reforça que o investi-
mento em ações é de longo 
prazo, em média 5 anos para 
obter bons retornos. Se o tra-
balhador tem objetivos de sa-
car o Fundo a curto prazo, não 
seria recomendável.

Investir em ações pode ser 
uma boa alternativa para a valo-
rização do dinheiro do Fundo de 
Garantia já que somente em 10 
de maio, com o INPC de abril de 
2022 de 1,04% e a TR de março 
de 0,0535%, o governo deixou de 
creditar nas contas do FGTS de 
todos os trabalhadores mais R$ 
16 bilhões.

Indonésia retomará 
semana que vem 
exportação de óleo

A Indonésia suspenderá a 
proibição de exportação de óleo 
de palma bruto, óleo de cozinha 
e outros óleos a partir de 23 de 
maio. O presidente Joko Wi-
dodo disse em uma coletiva de 
imprensa que o fornecimento 
de óleo de cozinha no mercado 
local atingiu 211 mil toneladas, 
muito acima das 64 mil toneladas 
que o país tinha antes da proibi-
ção ser imposta em 28 de abril. 
“Agora já temos mais [oferta] do 
que precisamos nacionalmente”, 
disse Widodo.

Roberto Parizotti/PT
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E outubro está chegando...

Check-up do acerto de contas com o Leão

Por Paulo Alonso

Estamos chegando 
ao mês de outubro, 
quando o povo bra-

sileiro irá às urnas sufragar 
o seu voto, escolhendo os 
novos deputados estaduais 
e federais, senadores, gover-
nadores e o presidente da 
República. Pelo menos, é o 
que se espera que aconteça, 
uma vez que o Brasil vive 
em um regime democrático, 
ou seja, um governo do po-
vo, pelo povo e para o povo.

Todavia, as urnas eletrô-
nicas, que estão sendo usa-
das há 30 anos, estão sendo, 
dia após dia, questionadas 
pelo mandatário da nação, 
que, sem base ou qualquer 
convicção, insiste em desa-
creditá-las. O mais incrível 
que é esse mesmo cidadão 
foi eleito e reeleito para a 
Câmara dos Deputados, 
por sete mandatos, e eleito 
presidente da República, 
dessa forma, sem, em todas 
essas ocasiões, questionar o 
êxito desse sistema eleito-
ral, aplaudido, pela sua efi-
cácia e eficiência, em todo o 
mundo.

Esta semana, o presi-
dente do Tribunal Superior 
Eleitoral, ministro Edson 
Fachin, novamente deu de-
clarações enfáticas sobre a 
lisura desse sistema, ao lado 
do ministro Alexandre de 
Moraes – que o sucederá na 
presidência do TSE e esta-
rá no seu comando durante 
as eleições gerais – e ainda 
mandou que fossem feitos 
novos testes dos mais deta-
lhados, nas urnas e no pró-
prio sistema, a fim de, uma 
vez mais, provar que o voto 

eletrônico é fidedigno.
Mas, mesmo diante de 

tantas comprovações e de 
veementes discursos do 
presidente do TSE, do pre-
sidente do Senado da Repú-
blica, senador Rodrigo Pa-
checo, de uma enxurrada de 
parlamentares das duas Ca-
sas do Legislativo, de minis-
tros do TSE, do STF e de 
organizações civis, Bolso-
naro continua, com seu jei-
to rude de ser, ameaçando 
o sistema e colocando em 
dúvida a sua credibilidade, 
o que nenhum sentido faz.

Aos berros, de forma 
exaltada e com discurso 
recheado de palavrões, ele 
afirmou, na última segunda-
-feira, dia 16, na abertura da 
36ª Edição da Apas Show, 
em São Paulo, um evento 
do setor de supermercado, 
que as eleições podem “ser 
conturbadas”.

Deixando perplexa a pla-
teia de empresários, ele ex-
clamou a todo vapor: “Se 
a gente se entregar, vocês 
[empresários] vão levar 50 
anos ou mais para voltar à 
situação que está hoje em 
dia. Não sou fodão, não, 
mas creio que já dei pro-
vas mais que suficientes a 
todos que a gente tem que 
conduzir com pulso firme 
o destino do Brasil”. Ele, 
batendo sempre na mesma 
cantilena, voltou a questio-
nar a segurança e a legalida-
de das eleições de outubro. 
“Poderemos ter outra crise. 
Imagine acabarmos as elei-
ções e pairar para um lado, 
ou para o outro, a suspeição 
de que elas não foram lim-
pas? Não queremos isso”, 
disse ele, em tom ameaça-
dor, como habitual.

Descontrolado, o presi-
dente ainda fez menção às 
coligações que a oposição 
vem fazendo: “Agora estão 
todos unidos, trazendo mais 
gente”, afirmou. “Mas mais 
gente que é responsável pe-
lo processo eleitoral, gente 
que bateu na mesa e disse 
que tava certo, e o candi-
dato que duvidar eu casso 
registro e mando prender. 
Que porra é essa? Que Bra-
sil é este? Que democracia é 
esta?”. E ainda acrescentou: 
“Vejo uns falando que, se 
eu perder a eleição, vou per-
der minha família toda. Tá 
achando que vai me intimi-
dar, pô, dando recado? Ou 
nós decidimos no voto, pra 
valer, contabilizado, audita-
do, ou a gente se entrega”.

E é dessa forma que a 
Nação brasileira vive hoje, 
sob ameaças e sempre com 
a pregação da antidemo-
cracia, com a contestação 
do Estado Democrático 
de Direito, em um enfren-
tamento nocivo ao Supre-
mo Tribunal Federal e uma 
humilhação ao Congresso 
Nacional, além de pregar, 
por vezes, a saída dos mili-
tares dos quarteis e fazerem 
menções à ditadura, como 
algo legítimo e bem-vinda. 
O pior é que vários dos in-
tegrantes da Câmara Fede-
ral ou do Senado, por me-
do, pavor ou por quererem 
se beneficiar simplesmente 
desse caos pelo qual passa-
mos, ainda têm a coragem 
de defender atos selvagens 
como os que vem sendo 
praticados, anunciados e 
defendidos.

Essa corrida presidencial 
apresenta poucas surpre-
sas, lamentavelmente. Pela 

primeira vez na história, 
desde a redemocratização 
após a Ditadura Militar 
(1964–1985), com a suces-
são de dois marechais, Cas-
telo Branco e Costa e Silva, 
e de três generais de Exérci-
to, todos eles quatro estre-
las, Emílio Médici, Ernesto 
Geisel e João Figueiredo, 
no Planalto, dois candida-
tos que ocuparam o cargo 
de presidente da República 
se enfrentam pelo posto de 
chefe do executivo nacio-
nal. Bolsonaro (PL), do co-
nhecido Valdemar da Cos-
ta Neto, e o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) protagonizam a lide-
rança das pesquisas eleito-
rais nesses primeiros cinco 
meses de 2022, com uma 
polarização impressionante.

Nos discursos, claro, 
ofensas, xingamentos e au-
sência de propostas reais 
para o desenvolvimento 
do país, em áreas dramáti-
cas, como educação, saúde, 
segurança pública, habilita-
ção, meio ambiente, econo-
mia e cultura.

A nova pesquisa XP/
Ipespe divulgada sexta-feira 
(13) mostra o ex-presidente 
Lula (PT), com 44% das 
intenções de voto, seguido 
pelo presidente Bolsona-
ro (PL), com 32%. Lula se 
manteve com o mesmo pa-
tamar de intenção de votos 
em relação à pesquisa do dia 
6 de maio, enquanto Bolso-
naro oscilou um ponto para 
mais, dentro da margem de 
erro de 3,2 pontos percen-
tuais.

A seguir, aparecem o 
ex-ministro e ex-governa-
dor do Ceará Ciro Gomes 
(PDT), com 8%, e o ex-

-governador de São Paulo 
João Dória (PSDB), com 
3%. O deputado federal 
André Janones (Avante) 
registrou 2%, e a senadora 
Simone Tebet (MDB), 1%. 
Os candidatos Luciano Bi-
var (União Brasil), Felipe 
d’Avila (Novo), Vera Lúcia 
(PSTU) e Eymael (DC) não 
pontuaram.

A terceira via, que deve-
ria vir forte e unida e seria 
positiva para o país, nau-
fragou. Ciro Gomes, João 
Doria, Simone Tebet, An-
dré Janones e Luciano Bivar 
têm nomes consolidados. 
Mas dentro de uma eleição 
polarizada, entre Bolsonaro 
e Lula, todos eles somados 
não alcançam sequer aos 
15% das intenções de vo-
to nas principais pesquisas 
eleitorais do Brasil. Um ver-
dadeiro fracasso. Todos eles 
deveriam renunciar às suas 
candidaturas, talvez a exce-
ção dessa renúncia excluís-
se o candidato do PDT. Os 
demais se organizariam en-
tre Ciro, Lula e Bolsonaro, 
para tornar a disputa mais 
atraente.

Faz-se, contudo, mister 
ressaltar que, mesmo que 
esses candidatos apresen-
tando no momento poucas 
chances de vencer a eleição, 
os eventuais eleitores da ter-
ceira via podem representar 
um fator decisivo dentro da 
corrida presidencial se os 
votos que atualmente estão 
com eles migrarem para os 
dois candidatos que hoje li-
deram as pesquisas, o cha-
mado voto útil. Quase 70% 
dos que não pretendem vo-
tar em Lula e em Bolsonaro 
dizem que podem mudar o 
voto. Dependendo do rear-

ranjo, a eleição poderia ser 
decidida já no primeiro tur-
no. Triste quadro.

De acordo com a pesqui-
sa Genial/Quaest, realiza-
da na segunda semana de 
maio, 34% dos eleitores da 
terceira via aceitavam votar 
em Lula no primeiro turno, 
em caso de chance de vitó-
ria do candidato petista. O 
percentual desses eleitores 
que utilizaria o voto útil pa-
ra Bolsonaro cai para 23%, 
nesse mesmo levantamen-
to. Brancos, nulos ou que 
não votariam em nenhum 
dos candidatos somam 7%. 
Indecisos representam 3% 
dos entrevistados.

E assim vamos nos apro-
ximando de outubro, com o 
Brasil polarizado, entre um 
ex e um atual presidente da 
República, ambos com des-
lizes graves em seus com-
portamentos, ações e dis-
cursos. O País merece ter 
um terceiro candidato que 
possa fazer a diferença pa-
ra os brasileiros, que vivem 
a sua pior fase, com o de-
sempregado avassalador em 
todo o país, sem comida à 
mesa, sem saúde, sem edu-
cação, sem habitação e sem 
segurança pública.

Daí a importância da dis-
cussão política, da observa-
ção das propostas e plata-
formas políticas e atenção 
redobrada nas escolhas que 
serão feitas. Esse momento 
político, grave e turbulento 
da vida nacional, não po-
de continuar assim, como 
uma afronta à democracia, 
à constituição e com des-
prezo à diversidade e aos 
valores humanos.

Paulo Alonso é jornalista.

Por Sandro 
Rodrigues

Estamos nos apro-
ximando da reta 
final de prestação 

de contas com o Fisco (IR-
PF), ou seja, o prazo se en-
cerrará no dia 31/5/22 às 
23h59”59’. A tabela de Im-
posto de Renda não é cor-
rigida integralmente desde 
1995, o que conduz para 
uma defasagem de 134,53% 
até 2021. Sendo que está 
congelada desde 2015, ge-
rando consequentemente 
aumento na tributação so-
bre a população, além de 

aumento acentuado de no-
vos declarantes ano a ano.

Atualmente, quem re-
cebe R$ 1.903,98 por mês 
ou menos de R$ 28.559,70 
anual está livre da declara-
ção do IR. A faixa de isen-
ção seria bem maior se hou-
vesse a correção da tabela 
do Imposto de Renda.

Por outro lado a Recei-
ta Federal anualmente traz 
inovações aos declarantes, 
mediante um sistema cada 
ano mais prático e eficaz 
para a confecção da decla-
ração; com isso ela facilita a 
vida dos contribuintes.

Todavia os sistemas se 
aprimoram constantemente 

para o cruzamento e valida-
ção das informações cons-
tantes das citadas declara-
ções, não há como deixar 
de atentar que ela recebe 
informações das mais di-
versas fontes, ou seja, das 
empresas, bancos, cartórios, 
incorporadoras, imobiliá-
rias, Detrans, notas fiscais 
eletrônicas, operadora de 
cartões de créditos, clínicas 
e hospitais, além de profis-
sionais liberais, em síntese, 
praticamente nada escapa 
aos olhos dos Fisco.

Ainda não podemos 
deixar de considerar os 
avanços tecnológicos pa-
ra confecção e entrega das 

declarações, que passam 
a contar, além dos meios 
já conhecido com o envio 
através de tablets ou celula-
res, por meio de aplicativo 
(Meu Imposto de Renda), 
dentre outros.

Outro avanço e facilidade 
são as declarações pré-pre-
enchidas, tendo o declarante 
certificado digital ou mesmo 
a senha Gov.br poderá se va-
ler dessas declarações que já 
reúnem diversos dados que 
são passados à Receita. Com 
isso o contribuinte fará suas 
declarações com fontes to-
talmente confiáveis e seguras 
e, assim, dificilmente caíra na 
malha fina.

Ainda sobre malha fina, 
outro avanço está relaciona-
do ao tempo de processa-
mento das declarações pelo 
fisco, que assegura que em 
24 horas o declarante po-
derá constatar, pelo acesso 
do e-CAC (Centro Virtual 
de Atendimento) disponível 
no site da Receita Federal 
do Brasil, se a declaração 
foi processada normal-
mente ou se há algum tipo 
de pendência. Depois do 
contribuinte consultar se a 
declaração foi processada e 
constatar irregularidades ou 
omissão de dados, deverá 
fazer a regularização através 
da declaração retificadora.

A maior novidade para 
o exercício de 2022 foi na 
questão da restituição, este 
ano será possível receber a 
restituição do IR por Pix.

Por fim, podemos con-
cluir que a RFB trabalha com 
o propósito de eliminar qual-
quer possibilidade de sone-
gação de informações; bur-
lar informações é coisa do 
passado. Agora é torcer para 
transformar em realidade 
que a tabela de Imposto de 
Renda saia da UTI e seja fiel-
mente curada, aliás corrigida.

Sandro Rodrigues é economista, conta-
bilista e fundador da Attend Assesso-

ria Consultoria e Auditoria S/S.
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Mais um evento no Rio

O presidente da Asserj, Fabio Queiroz, não para um 
momento. Conseguiu mais uma proeza: a realização 

de uma convenção internacional no Rio, a Convenção 
Latino Americana de Supermercados (Alas), em março de 
2023.

Gastos exorbitantes  
mais uma vez

Os gastos de R$ 2 milhões de dinheiro público do 
cartão corporativo do presidente da República impressio-
nam em março. Assim como a inflação, o preço da gaso-
lina e o isolamento internacional. Momentos difíceis.

Nova turnê

Nesta sexta (20), Adriana Calcanhoto solta sua voz em 
Barcelona. A turnê Voz e Violão pela Europa continua até 
12 de junho com Dublim, Utrecht, Paris, Berlim, Roma 
entre outras cidades.

Vitória na justiça

Ludibriado, em duas ocasiões, o saxofonista Leo Gan-
delmann vai receber os R$ 42.936,28 que lhe são devidos 
por seu ex-empresário Thiago Gomes e a empresa TGF. 
Decisão judicial.

Voto brasileiro em Portugal

Mais de 60 mil brasileiros estão registrados nos con-
sulados de Faro, Lisboa e Porto para votar nas próximas 
eleições. É um aumento de 73% em relação à última 
eleição presidencial em 2018.

Viva as urnas eletrônicas

Falando em eleições, sempre bom lembrar a importân-
cia e eficácia de nossas urnas eletrônicas. Um exemplo da 
democracia brasileira, aplaudido no mundo.

Desleixo geral

Com aumento dos casos de Covid, o silêncio do pre-
feito Eduardo Paes impressiona. Fora as pessoas deixando 
de se vacinar, limpar os objetos na volta do mercado e 
usar máscara em lugares fechados. Onde está a gestão da 
pandemia?

Preços exorbitantes

6 pastéis pequenos por R$ 65 no Casa Nossa e camise-
tas a R$ 90 são alguns preços fora da realidade cobrados 
na bucólica Santa Teresa. Explicação: preços para turistas; 
e os cariocas?

A pergunta que não quer calar

Qual é serventia do elevador inaugurado no Museu 
Chácara do Céu, que não atende ao publico e espera 
obras?

Frase da semana

“Tudo evolui; não há realidades eternas: tal como não 
há verdades absolutas.” Nietzsche

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FARJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (“FARJ”), Sr. CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, vem, com fulcro no art. 29, do Estatuto 
em vigor CONVOCAR todas as entidades filiadas e vinculadas, no gozo 
de seus direitos, bem como o representante da Comissão de Atletas da 
FARJ, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no 
dia 01.06.2022, às 11:00, em primeira convocação, com a maioria absoluta 
de seus membros, e às 11:30, com os representantes presentes, na sede 
da FARJ, situada na Rua Santa Luzia, nº 799, sala nº 203, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 20.030-040, com a seguinte ordem do dia: a) Abertura da 
Assembleia Geral Extraordinária; b) Adequação do Estatuto da Federação 
Aquática do Estado do Rio de Janeiro às exigências da Lei nº 9.615 de 1998 
e suas alterações; c) Assuntos Gerais. Informa-se que podem participar da 
Assembleia Geral, em consonância com o Estatuto da FARJ, os seguintes 
membros: (i) Academia Djan Madruga; (ii) Aqua UP Escola de Natação; (iii) 
Colégio Militar Sub. S. Exército; (iv) Club de Regatas do Flamengo; (v) Clu-
be de Regatas Guanabara; (vi) Club de Regatas Vasco da Gama; (vii) Clube 
Funcion. da CSN; (viii) Fluminense Football Club; (ix) Marina Barra Clube; 
(x) Olaria Atlético Clube; (xi) Tijuca Tênis Clube; (xii) Comissão de Atletas, 
representada pelo seu Presidente.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022
CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONSELHO DE FEDERAÇÕES DESPORTIVAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COFDERJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA

Tendo por base o disposto do Art. 23 do Estatuto em vigor, o atual 
Presidente do Conselho de Federações Desportivas do Estado do Rio de 
Janeiro (“COFDERJ”), CONVOCA os Srs. Presidentes das Federações 
Fundadoras do COFDERJ para a Assembleia Geral Ordinária Eletiva desta 
entidade, cuja realização ocorrerá na Avenida Presidente Vargas, nº 409, 
21º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.071-003, no próximo dia 
31 de maio de 2022 (terça-feira), com primeira chamada às 17:00h, e, em 
segunda chamada, com qualquer quórum, às 17:30h, conforme a seguinte 
ordem do dia: a) Abertura dos Trabalhos; b) Eleição dos Novos Poderes; 
c) Assuntos Gerais.

MARCOS ROZENBERG
PRESIDENTE DA COFDERJ

Quatro em 10 brasileiros pretendem 
pedir crédito nos próximos 90 dias 
Taxa de juros subiu de 92,59% em jan/21 para 114,59% em mar/22

De acordo com a 
última edição do 
Índice FinanZe-

ro de Empréstimo (IFE), 
que entrevistou 500 pessoas 
com acesso a internet em 
todo o Brasil, no período de 
29 de abril a 3 de maio, 46% 
dos entrevistados disseram 
que têm a intenção de so-
licitar empréstimo para os 
próximos 90 dias, porcenta-
gem que atingiu o maior pa-
tamar dos últimos 11 meses. 
Desde o início de junho de 
2021, essa é a maior inten-
ção de pedidos de emprés-
timos. Além disso, quando 
comparado somente com o 
mês passado, a intenção de 
tomar empréstimo também 
cresceu e somou 47%.

Segundo pesquisa reali-
zada em março pela Con-
federação Nacional do 
Comércio (CNC), 77,5% 
das famílias possuem al-
gum tipo de dívida, seja por 
conta de cartão de crédito, 
cheques, financiamentos ou 
carnês. O impacto da infla-
ção nas famílias brasileiras 
faz com que muitos peçam 
empréstimos para equilibrar 
o orçamento.

Juros de 114,59%

De acordo com a Asso-
ciação Nacional de Execu-
tivos de Finanças (Anefac), 
a taxa média de juros subiu 
para 114,59% ao ano em 
março de 2022. Em janeiro 

de 2021, essa mesma taxa 
era de 92,59%. Ainda se-
gundo o índice, 34,5% dos 
entrevistados revelaram que 
a quitação de dívidas é a 
principal razão para os pe-
didos de empréstimo.

Segundo a Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban), o saldo total da 
carteira de crédito deverá 
seguir em expansão em 
abril, com alta estimada 
de 0,8%, melhor resulta-
do para o mês desde 2013 
(+0,9%). Com isso, o rit-
mo de expansão anual po-
derá chegar a 16,5%, mos-
tra a Pesquisa Especial de 
Crédito da entidade. Mais 
uma vez, o crescimento no 
mês deve liderado pelas 
operações com recursos 
livres (+1,2%), com desta-
que para o crédito destina-
do às famílias.

A Pesquisa de Crédito 
da Febraban é divulgada 
mensalmente como uma 
prévia da Nota de Política 
Monetária e Operações de 
Crédito do Banco Central 
e as projeções são feitas 
com base em dados con-
solidados dos principais 
bancos do país, que re-
presentam de 38% a 88% 
do saldo total do Sistema 
Financeiro Nacional, de-
pendendo da linha, além 
de outras variáveis macro-
econômicas que impactam 
o mercado de crédito.

De acordo com a pes-

quisa, a maior alta deve vir 
do crédito livre às famílias, 
que deve registrar expansão 
de 1,6% em abril, o melhor 
resultado para o mês des-
de 2009. Para as empresas, 
o crescimento deve ser de 
0,7%, beneficiado pelas 
linhas ligadas ao setor ex-
terno, diante do maior vo-
lume de exportações (além 
da depreciação cambial do 
mês). Por outro lado, a sa-
zonalidade negativa das li-
nhas relacionadas ao fluxo 
de caixa (desconto de dupli-
catas) deve conter em parte 
a expansão da carteira. Com 
mais um bom resultado, o 
ritmo de expansão anual da 
carteira livre deve chegar a 
21,2%.

A carteira direcionada 
deve ficar praticamente 
estável (+0,1%) em abril, 
novamente refletindo um 
desempenho desigual en-
tre os segmentos. A cartei-
ra Pessoa Física (+0,4%) 
deve seguir impulsionada 
pelos créditos rural e imo-
biliário, enquanto a cartei-
ra Pessoa Jurídica (-0,4%) 
deve seguir perdendo tra-
ção na esteira de redução 
dos programas públicos 
de crédito.

Abril: Mais retração

Devido à sazonalidade 
negativa no mês de abril na 
carteira de crédito Pessoa 
Jurídica e ao menor núme-

ro de dias úteis ante março, 
as concessões de crédito 
devem apresentar retração 
mensal de 13,5% em abril. 
Entretanto, quando ajusta-
do por dias úteis, o volume 
de concessões deve ficar 
estável (+0,1%). Na visão 
acumulada em 12 meses, o 
crescimento das concessões 
deve mostrar ligeira acomo-
dação ante a estimativa para 
março, de 26% para 25,4%, 
mas ainda permanecendo 
em um patamar bastan-
te elevado, demonstrando 
resiliência do volume de 
novas concessões, mesmo 
com o aumento da taxa Se-
lic.

As concessões para as 
famílias devem avançar 
8,5% na média por dia 
útil, com expansão lidera-
da pelas linhas voltadas ao 
consumo, como o cartão 
de crédito e o crédito pes-
soal. Já o volume de con-
cessões para as empresas 
deve retrair 8,3% (ajustado 
por dias úteis), com expec-
tativa de desempenho ne-
gativo em ambas as fontes 
de recursos. As operações 
com recursos livres devem 
ser negativamente afetadas 
por questões sazonais (li-
nhas relacionadas ao flu-
xo de caixa), enquanto as 
operações com recursos 
direcionadas devem seguir 
perdendo ímpeto com a 
redução dos programas 
públicos.

Regras para conversão de  
recebíveis em títulos mobiliários
O Projeto de Lei 

3753/21 institui 
o marco legal 

da securitização, prática 
financeira que permite a 
conversão de créditos em 
títulos mobiliários negoci-
áveis junto a investidores 
– os certificados de rece-
bíveis. O texto em análise 
na Câmara dos Deputados 
altera a Lei do Sistema de 
Financiamento Imobiliá-
rio.

“Pretende-se com a 
proposta a criação de um 
arcabouço legal de unifor-

mização das regras sobre 
a securitização e a conso-
lidação da legislação sobre 
certificados de recebíveis”, 
afirmou o autor, deputado 
Marcos Pereira (Republica-
nos-SP).

Segundo ele, a Lei 
9.514/97, “norma am-
plamente utilizada e con-
solidada”, será ampliada 
para contemplar diversas 
espécies de certificados 
de recebíveis, como os do 
agronegócio, de estatais, 
financeiros, comerciais, 
educacionais, judiciais e 

até “verdes”, aqueles liga-
dos a iniciativas com im-
pactos ambientais positi-
vos.

A proposta determina 
ainda que caberá à Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM) definir condições 
para emissão dos certifica-
dos de recebíveis, bem co-
mo regras para registro e 
funcionamento das empre-
sas que atuarão nesse mer-
cado.

Segundo Marcos Perei-
ra, o texto, com ajustes na 
técnica legislativa, parte de 

uma iniciativa original do 
presidente da Comissão 
Especial de Precatórios do 
Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Eduardo de 
Souza Gouvêa.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, o projeto 
tramita em caráter conclu-
sivo e será analisado pelas 
comissões Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços; de 
Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania.
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Ceciliano lidera mais uma 
frente em defesa do Rio
Trabalhan-

do sua 
pré-candidatu-
ra ao Senado e 
demonstrando 
prestígio ao ser 
um dos poucos 
políticos flu-
minenses con-
vidados para o 
casamento de 
Lula, o presi-
dente da Alerj, 
deputado An-
dré Ceciliano (PT) não perde o foco. Ele agora lidera os 
deputados estaduais contra a proposta do Governo Federal 
de investir em termelétricas no Nordeste e no Centro-Oes-
te e não construí-las no Rio de Janeiro, que produz 68,66% 
do gás natural que vai alimentar as usinas. A decisão do 
Governo Federal limita a arrecadação e a geração de em-
prego no estado.

Golpe contra a  
economia fluminense

O deputado André Ceciliano argumenta que, para viabi-
lizar as usinas, seria necessário construir uma rede de mi-
lhares de quilômetros de gasodutos que levariam o insumo 
dos poços do pré-sal, no Sudeste, para outras regiões do 
país. “Trata-se de um novo golpe em curso contra a econo-
mia do Rio. O Governo Federal quer construir uma enor-
me rede de gasodutos no Nordeste, que não produz um 
metro cúbico de gás sequer”, reclama o parlamentar.

Bancada feminina unida
Com André Ceciliano fora para assistir ao casamento do 

Lula, ficou com a deputada Tia Jú (REP) o comando da 
sessão na Alerj na última quarta-feira. Em uma discussão 
sobre “questão e ordem”, o deputado Bruno Dauaire (UB) 
gritou ao microfone tentando intimidar a presidente inte-
rina. A bancada feminina foi rápida na reação. Pelo menos 
cinco deputadas foram ao microfone repreender a atitude 
do deputado. A deputada Enfermeira Rejane (PC do B) foi 
a mais exaltada: “Se o André estivesse aqui o senhor não se 
dirigiria à presidência dessa forma”, disse.

Inscrições para TCE se 
encerram nesta sexta

O deputado Val Ceasa (Pa-
triota) deixou para a última 
hora a oficialização de sua can-
didatura à vaga do TCE. O 
prazo para inscrição termina 
nesta sexta-feira (20). Márcio 
Pacheco (PSC) e Rosenverg 
Reis (MDB) já estão inscritos. 
Deputados ouvidos pela coluna 
disseram que Val Ceasa tem a 
maioria dos votos do plenário e venceria facilmente, mas 
a eleição ainda não tem data para acontecer. Val apenas diz 
que “quem tem voto não discute nem entra em conversa 
fiada, e quem quiser, que pague pra ver.”

Vaquinha virtual eleitoral
O TSE liberou pré-candidatos de todos os níveis para 

uma vaquinha virtual. Mas já tem analista político vendo 
nisso uma brecha para lavagem de dinheiro e caixa 2, com 
o próprio candidato fazendo doações para sua campanha 
através de terceiros. Na vaquinha, o pré-candidato recebe 
doações de pessoas físicas que podem muito bem ser cor-
religionários ou pessoas próximas.

 Octacilio Barbosa/Alerj

 Val Ceasa

Alerj

Brasil registrou abertura de  
mais de 270 mil MEIs em fevereiro

Em fevereiro deste 
ano, o país ganhou 
346.480 mil no-

vos negócios e, dentre eles, 
274.145 são microempre-
endedores individuais. De 
acordo com o Indicador de 
Nascimento de Empresas 
da Serasa Experian, mesmo 
com números expressivos o 
comparativo anual (feverei-
ro de 2021 ante fevereiro de 
2022) mostra alta de apenas 
0,8% na criação de empre-
sas gerais e queda de 0,7% 
em relação as MEIs. No 
ano a ano foram as Socieda-
des Limitadas que registra-
ram a maior expansão, essa 
de 33,5%.

Ainda em fevereiro des-
te ano, o setor que mais foi 
impulsionado pela abertura 
de empresas foi o de servi-
ços, com 240.809 novos ne-
gócios e um crescimento de 
3,9% em relação ao mesmo 
mês do ano anterior. Em 
sequência está o segmento 
de comércio, com 76.756 e 
as indústrias com 25.506. 
Ambos marcaram quedas 
no ano a ano, essas de 5,7% 
e 4,2%, respectivamente.

Na análise por região 
foi a Sudeste que obteve o 
maior destaque, registrando 

179.956 negócios criados. 
Em ordem decrescente es-
tão a Sul (61.978), Nordes-
te (56.761), Centro-Oeste 
(30.509) e Norte (17.276).

Já levantamento da Con-
tabilizei mostra que em 
março o número total de 
empresas abertas cresceu 
3,6% em comparação a 
fevereiro, e 1,7% em com-
paração a janeiro. Há tam-
bém um recorde histórico 
de abertura de empresas 
não MEI (micro e peque-
nas empresas, empresas de 
grande porte, indústrias 
e agronegócios) realiza-
das em um único mês. O 
montante de CNPJs Não 
MEI abertos em março 
aproximou-se de 80 mil, 
número nunca alcançado 
anteriormente.

A pesquisa mostra ainda 
que o Brasil registrou que-
da de 4,8% no número de 
abertura de novas empresas 
no primeiro trimestre de 
2022, com 1.022.789 mi-
lhão de novos CNPJs aber-
tos. No mesmo período do 
ano passado, foram abertas 
1.074.501 de novas empre-
sas. Já em comparação ao 
primeiro trimestre de 2020, 
há um crescimento de 19%.

De 1.022.789 milhão 
de empresas abertas, 79% 
são MEIs, equivalente a 
809.072 mil CNPJs. En-
quanto 21%, equivalente a 
213.717 mil, são micro, pe-
quenas empresas, empresas 
de grande porte, indústrias 
e agronegócios.

Dentre estes 213.717 
mil novos CNPJs, 189.954 
pertencem a micro e pe-
quenos negócios, ou seja, 
aproximadamente 88,9% 
deste todo é representa-
do pelos micro e peque-
nos empreendedores que 
continuam aumentando, 
já que em comparação 
ao primeiro trimestre de 
2021, este número cres-
ceu 8,5%.

Pelo 10º ano consecutivo, 
São Paulo é o estado que 
mais abre empresas no Bra-
sil, seguido de Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Paraná 
e Rio Grande do Sul. Além 
disso, por pelo menos 10 
anos consecutivos, estados 
do Sul e Sudeste lideram o 
ranking de abertura de em-
presas no Brasil.

Ainda segundo o estudo, 
atualmente, há mais de 21 
milhões de empresas ativas 
no Brasil. O setor de ser-

viços representa mais da 
metade do total de CNPJs 
abertos no país. Empresas 
de serviços (profissionais 
liberais e autônomos, pres-
tadores de serviços especia-
lizados ou não em empresas 
de todos os portes; outros 
(cnaes não identificados)

Já considerando as micro 
e pequenas empresas, com 
exceção dos MEIs, o cená-
rio não é diferente e o mes-
mo setor lidera o mercado. 
Neste trimestre, a abertura 
de empresas voltadas para a 
prestação de serviços cres-
ceu 3,8% em comparação à 
mesma época do ano ante-
rior, ao mesmo tempo que 
há um declínio de 1,7% na 
abertura de empresas de co-
mércio.

Ao comparar os segmen-
tos que mais cresceram em 
faturamento médio no ano 
de 2022 com o período pré-
-pandemia, os setores de tu-
rismo, eventos, engenharia 
e fotografia apresentaram 
crescimentos expressivos 
no primeiro trimestre. Já na 
comparação entre os pri-
meiros trimestres de 2021 e 
2022, houve um declínio no 
faturamento médio desses 
setores.

Processo nos EUA mostra que navegação  
anônima do Google não é anônima

WhatsApp quer atrair empresas com novos recursos premium

O mecanismo de 
busca do Google 
segue coletando 

dados de usuários mesmo 
daqueles que utilizam a 
função navegação anônima 
de seu navegador, afirmou 
o procurador-geral do es-
tado norte-americano do 
Texas, Ken Paxton, nesta 
quinta-feira. Ele apresentou 
um adendo a um processo 
aberto contra a companhia 
no início do ano.

Os estados norte-ame-
ricanos do Texas, Indiana, 
Washington e o Distrito de 
Columbia entraram com 
ações separadas contra o 
Google em janeiro sobre o 
que chamaram de “práticas 
enganosas de rastreamento 
de localização que invadem 
a privacidade dos usuários.”

O encaminhamento de 
Paxton adiciona o modo 
de navegação anônima do 
Google ao processo aber-
to em janeiro. A navegação 
anônima, ou navegação pri-
vada, é uma função que Pax-
ton disse que deveria impli-
car em um não rastreamento 
do histórico de pesquisa, ati-
vidade e localização do usu-
ário pelo Google.

O processo diz que o 
Google oferece a opção de 
“navegação privada” que 
pode incluir “a visualização 
de sites altamente pesso-
ais que podem indicar, por 
exemplo, histórico médico 
e orientação política ou se-
xual do usuário. Ou, talvez, 
o usuário queira comprar 
um presente para alguém 
sem que a pessoa descubra 

a surpresa ao ser bombar-
deada por anúncios direcio-
nados.”

O processo afirma que 
“na realidade, o Google co-
leta secretamente uma série 
de dados pessoais, mesmo 
quando um usuário aciona 
o modo de navegação anô-
nima.”

O Google não respondeu 
imediatamente a um pedido 
de comentário. Em janei-
ro, a empresa disse que “os 
casos são baseados em ale-
gações imprecisas e afirma-
ções desatualizadas sobre 
nossas configurações. Sem-
pre incluímos recursos de 
privacidade em nossos pro-
dutos e fornecemos contro-
les robustos para dados de 
localização.”

Paxton alegou anterior-

mente que o Google enga-
nou os consumidores ao 
continuar rastreando a loca-
lização dos usuários mesmo 
quando eles tentavam impe-
dir isso.

O Google oferece uma 
configuração de “histórico 
de localização” e informa 
aos usuários que se eles de-
sativarem “os lugares que 
você vai não serão mais ar-
mazenados”, disse Texas.

Em janeiro, um juiz do 
Arizona decidiu que as ale-
gações de que o Google 
enganou usuários com con-
figurações de rastreamento 
de localização de smartpho-
nes pouco claras deveriam 
ser avaliadas por um júri e 
se recusou a descartar uma 
ação movida pelo procura-
dor-geral do estado.

O WhatsApp anun-
ciou o lança-
mento de novas 

bibliotecas de funcionali-
dades, conhecidas como 
APIs, baseadas em serviços 
de nuvem – quando o pro-
cessamento dos aplicativos 
é feito em tempo real por 
servidores e enviado via in-
ternet para o usuário – com 
foco específico no uso em-
presarial do aplicativo. A 
novidade foi apresentada 
pelo presidente-executivo 

da Meta, antiga Facebook e 
dona do WhatsApp, Mark 
Zuckerberg.

A rede social de troca de 
mensagens instantâneas tem 
atraído cada vez mais usuá-
rios corporativos, e tem lan-
çado diversas atualizações 
que visam aprimorar a rela-
ção entre clientes e empre-
sas, como a possibilidade de 
transferir dinheiro dentro da 
própria plataforma.

Zuckerberg disse que a 
oferta significa que “qual-

quer empresa ou 
desenvolvedor 
pode acessar fa-
cilmente nosso 
serviço, projetar 
diretamente no 
WhatsApp para 
personalizar sua 
experiência e 
acelerar o tem-
po de resposta aos clientes 
usando nosso seguro What-
sApp Cloud API hospeda-
da pela Meta.”

A Meta, que comprou o 

WhatsApp por US$ 19 bi-
lhões em 2014, disse que as 
empresas não poderão enviar 
mensagens para as pessoas 
no WhatsApp, exceto se elas 
pedirem para ser contatadas.
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ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Hora, Data e 
Local: Às 12h do dia 20/04/2022, na sede social da Cia., na Rua Marquês 
do Paraná nº 110, Centro, Niterói, 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, 
06, respectivamente. 3. Mesa: Presidente: Bernardo Machado Alves 
Gonçalves; Secretário: Thiago Contage Damaceno. 4.1 Ordem do Dia e 
Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as 
seguintes deliberações pelo acionista presente representando 95% 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 31/03/2022, no DOU, nas páginas 217/219, 
no jornal Monitor Mercantil, nas páginas 23/25 e no site do jornal Diário 
do Acionista, 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$ 84.809.110,71 que serão destinados da 
seguinte forma: (i) R$ 610.345,54 para reserva legal, (ii) R$ 942.021,87 para 
reserva de investimentos; (iii) R$ 17.898.415,62, 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$ 21.049.691,29, para distribuição de dividendos aos acionistas, na 
proporção de suas respectivas participações no capital social, na medida 
da disponibilidade 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 Aprovar e 
ratificar a destinação de dividendos adicionais referentes ao exercício findo 
em 31/12/2021, no valor de R$ 44.308.636,39, conforme deliberado em Ata 
de Reunião de Diretoria realizada em 30/12/2021. 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. Bernardo Machado Alves Gonçalves, brasileiro, casado, 
economista, identidade nº 12.407.993-0 IFP/RJ e CPF nº 055.482.647-02; e 
Thiago Contage Damaceno, brasileiro, casado, administrador, identidade 
nº 2060226 CRA/RJ e CPF nº 080.072.437-20, ambos 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 Art. 9, § 1º, “g”, do Estatuto Social da Cia., a 
celebração de contrato de prestação de serviços nº 655416/2021 celebrado 
em 11/05/2021 com a Atlas Copco Brasil Ltda. (CNPJ nº 57.029.431/0047-
80), pelo prazo de 36 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: Bernardo Machado Alves Gonçalves, 
Presidente; Thiago Contage Damaceno, 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. Niterói, 
20/04/2022. Bernardo Machado Alves Gonçalves - Presidente; Thiago 
Contage Damaceno - Secretário. Jucerja nº 4886235 em 12/05/2022. Jorge 
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

EBMA – EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S/A
CNPJ nº 01.369.424/0001-90 – NIRE 33.3.0026147-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da EBMA EMPRESA BRASILEIRA DE 
MEIO AMBIENTE S/A (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, n° 651, 20° 
andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, no dia 29 de abril 
de 2022, às 08:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada 
a convocação, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“Lei 
das S/A”), tendo em vista a presença da acionista única, devidamente 
representada. 3) MESA: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron 
e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM DO DIA: a) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras, e deliberar sobre o resultado obtido no exercício findo em 
31 de dezembro de 2021; e b) Deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício findo. 5) PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO 
DA AUDITORIA: Jornal “Monitor Mercantil”, às folhas 9 e 10, datado 
de 21, 22, 23, 24 e 25 de abril de 2022, nos termos do artigo 289, I, da 
Lei das S.A. 6) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as 
seguintes deliberações: a) Nos termos do § 4º, do artigo 133, da Lei das 
S/A, considerar sanada a inobservância das exigências constantes das 
alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade 
dos documentos à acionista única da Companhia antes da realização 
desta Assembleia, e que a mesma está presente nesta ocasião; b) Sem 
restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de Administração, o Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social 
findo na data de 31 de dezembro de 2021, com o respectivo parecer 
dos auditores independentes; e c) Considerando o resultado positivo da 
Companhia, e tendo havido lucro no exercício findo em 2021, no valor de 
R$4.177.322,24 (quatro milhões, cento e setenta e sete mil, trezentos e 
vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), a acionista resolve: i. Aprovar 
a destinação de Reserva Legal no valor de R$208.866,11 (duzentos e oito 
mil, oitocentos e sessenta e seis reais e onze centavos); e ii. Aprovar a 
distribuição de dividendos no valor de R$3.968.456,13 (três milhões, 
novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais 
e treze centavos), cujo pagamento ocorrerá até 31 de dezembro de 
2022. d) Por fim, fica aprovada a lavratura sumariada desta Ata, que será 
arquivada na Companhia, junto com os documentos pertinentes a esta 
Assembleia, rubricados pela Mesa. 7) ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos presentes, sem 
quaisquer ressalvas. 8) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Antonio Carlos 
Ferrari Salmeron; Secretário: Ricardo Mota de Farias. Acionista única: 
Vital Engenharia Ambiental S.A., representada por Antônio Carlos Ferrari 
Salmeron e Ricardo Mota de Farias. “Confere com o original lavrado no 
livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - Secretário da Mesa. Certidão - 
Jucerja - Registrada sob o nº 00004896480 em 18/05/2022. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
(“Companhia”)

CNPJ 09.127.934/0001-63 - NIRE 33.3.0028405-2
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 18 de maio de 
2022, na Rua da Assembleia nº 10, salas 3311 e 3411, Centro, Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901. 2. MESA: Presi-
dente da Assembleia – Cassiano Rusycki, Secretário da Assembleia – Da-
niele de Oliveira Massoto. 3. CONVOCAÇÃO: As convocações foram de-
vidamente realizadas no Jornal Monitor Mercantil editado no Estado do Rio 
de Janeiro em 10, 11 e 12 de maio de 2022 e com divulgação simultânea na 
página do referido jornal, na forma do art. 124 c/c 289 da Lei 6.404/76 
(“LSA”). Adicionalmente, os documentos referidos nas alíneas I, II e III no art. 
133 da LSA referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 fica-
ram à disposição dos acionistas na sede da Companhia com antecedência 
de 30 (trinta) dias da realização da presente Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária (“AGO/E”), conforme anúncios publicados no Jornal Monitor 
Mercantil editado no Estado do Rio de Janeiro em 18, 19 e 20 de abril de 
2022, tudo conforme o art. 133 da LSA. Os documentos referidos nas alíne-
as I, II e III do art. 133 da LSA referentes ao exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2021 foram ainda publicados com 5 (cinco) dias de antecedência da 
presente AGO/E, no Jornal Monitor Mercantil em 13 de maio de 2022, con-
forme disposto no § 3º do art. 133 da LSA. Todas as cópias das publicações 
fazem parte integrante da presente Ata, na forma do Anexo I. Por fim, perma-
neceu ainda à disposição dos acionistas na sede da Companhia o documen-
to referido no § 7º do art. 170 da LSA, elaborado pela Diretoria, conforme 
convocação realizada em 10, 11 e 12 de maio de 2022. 4. PRESENÇA: Os 
acionistas da Companhia representando 85,25% das ações com direito a 
voto do capital social conforme Lista de Presença constante do Anexo II da 
presente Ata. 4.1. Presentes ainda o Diretor Presidente da Companhia, con-
forme determina o § 1º do art. 134 da LSA, bem como os auditores indepen-
dentes revisores das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021 representando a empresa de auditoria BKR – Lopes Ma-
chado. 5. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovação 
das contas dos Administradores, do Relatório de Administração, das De-
monstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes refe-
rentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Revisão e Ratifi-
cação do Orçamento de Capital que tomou por base o exercício de 2020 até 
o exercício de 2024. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) Aprovação 
de proposta de aumento do capital social da Companhia, elaborada pela 
Diretoria, no valor de R$ 41.216.000,00 (quarenta e um milhões e duzentos 
e dezesseis mil reais), mediante a emissão de 2.300.000 (dois milhões e 
trezentas mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao 
preço de emissão de R$ 17,92 (dezessete reais e noventa e dois centavos) 
cada uma, fixado conforme o inciso II do §1º do art. 170, da Lei 6.404/76, a 
serem subscritas e integralizadas pelos acionistas, respeitado o direito de 
preferência previsto na forma da Lei 6.404/76; (iv) Aprovação da alteração 
do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento de capital 
indicado no item (iii) acima. 6. DELIBERAÇÕES: Foi informado inicialmente 
pelo Presidente da mesa que, conforme autorizado pelo parágrafo 1º do art. 
130 da LSA, a Ata desta AGO/E será lavrada na forma de sumário dos fatos, 
inclusive dissidências e protestos, e conterá apenas a transcrição das deli-
berações tomadas, observando-se para tanto as condições das alíneas (a) e 
(b) do parágrafo 1º do art. 130 da LSA, o que foi aprovado por votos dos 
acionistas presentes, representando 85,25% das ações com direito a voto de 
emissão da Companhia. Na sequência, foi examinada e debatida as maté-
rias constantes da ordem do dia, e, após discussão e votação, os acionistas 
decidiram:  6.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1.1. Com relação ao item 
(i) da ordem do dia, foram aprovadas por acionistas titulares de 85,25% das 
ações com direito a voto de emissão do capital social da Companhia, as 
contas dos administradores, o relatório da administração, o parecer dos au-
ditores independentes e as demonstrações financeiras da Companhia refe-
rentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 6.1.2. Com relação ao 
item (ii) da ordem do dia, o Presidente referiu, inicialmente, que no curso da 
última Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 16/09/2021, 
a administração, na forma do § 4 º do art. 202 da LSA, informou ser a distri-
buição do dividendo obrigatório incompatível com a situação financeira da 
Companhia naquele momento. Consequentemente, como foi informado pela 
administração da Companhia, e na forma da lei, os lucros correspondentes 
ao dividendo obrigatório e aos dividendos não distribuídos foram registrados 
como reserva especial para serem distribuídos posteriormente assim que a 
situação financeira da Companhia permitisse, caso não fossem absorvidos 
por prejuízos nos exercícios subsequentes. Naquela ocasião, os acionistas 
determinaram também à administração da Companhia a ratificação de orça-
mento de capital já previamente aprovado tomando-se por base o exercício 
de 2020 até o exercício de 2024, devendo o mesmo ser revisado e ratificado 
a cada AGO da Companhia, até o final da duração do orçamento de capital, 
conforme § 2º do art. 196 da LSA. O Diretor Presidente da Companhia Sr. 
Armando Galhardo Nunes Guerra Junior, presente à Assembleia, esclare-
ceu que o orçamento de capital foi devidamente elaborado e submetido ao 
Conselho de Administração que o aprovou, bem como ratificou o posiciona-
mento anterior de que a distribuição de dividendos, agora com base na re-
serva especial constituída, já parcialmente absorvida pelo prejuízo dos exer-
cícios anteriores, continua incompatível com a situação financeira da 
Companhia. 6.1.3. Em decorrência do disposto no item anterior e ainda com 
relação ao item (ii) da ordem do dia, os acionistas titulares de 85,25% das 
ações com direito a voto de emissão do capital social da Companhia, ratifi-
caram o orçamento de capital que tomou por base o exercício de 2020 até o 
exercício de 2024, e a proposta de manutenção do saldo existente na reser-
va especial anteriormente constituída, parcialmente absorvida pelos prejuí-
zos apurados pela Companhia no exercício de 2021, sem distribuição aos 
acionistas. 6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1. Com relação ao 
item (iii) da ordem do dia, foram aprovadas por acionistas titulares de 85,25% 
das ações com direito a voto de emissão do capital social da Companhia, a 
proposta de aumento do capital social da Companhia, elaborada pela Direto-
ria, no valor de R$ 41.216.000,00 (quarenta e um milhões e duzentos e de-
zesseis mil reais), mediante a emissão de 2.300.000 (dois milhões e trezen-
tas mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$ 17,92 (dezessete reais e noventa e dois centavos) cada uma, 
fixado conforme o inciso II do §1º do art. 170, da Lei 6.404/76, a serem subs-
critas e integralizadas pelos acionistas, respeitado o direito de preferência 
previsto na forma da Lei 6.404/76, que poderá ser exercido no prazo de 30 
(trinta) dias contados da publicação da Ata desta Assembleia. 6.2.2. Fica 
consignado que a acionista RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A., através de seu 
representante legal, manifestou, desde já, o exercício do seu direito de pre-
ferência para subscrição de ações emitidas no aumento de capital ora apro-
vado, assinando, neste ato, o boletim de subscrição que constitui o Anexo III 
da presente Ata, tendo, inclusive, pedido reserva de sobras das ações repre-
sentativas do aumento de capital que não forem subscritas no prazo acima 
estipulado. 6.2.3. Com relação ao item (iv) da ordem do dia, foram aprova-
das por acionistas titulares de 85,25% das ações com direito a voto de emis-
são do capital social da Companhia,  a alteração do art. 5º do Estatuto Social 
da Companhia, que passará, em decorrência do aumento de capital, a viger 
com a seguinte redação: “Art. 5º – O capital social, totalmente subscrito é de 
R$41.316.000,00 (quarenta e um milhões, trezentos e dezesseis mil reais), 
dividido em 2.400.000 (dois milhões e quatrocentas mil) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, estando a parcela de R$24.729.600,00 
(vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e nove mil e seiscentos reais) to-
talmente integralizada e a parcela de remanescente a integralizar.” 6.3. Por 
fim, foi autorizada a prática pela Diretoria Executiva da Companhia de todo e 
qualquer ato para efetivação do ora deliberado. 7. ENCERRAMENTO: Fi-
cam arquivados na sede da Companhia os documentos referidos nas alíne-
as I, II e III no art. 133 da LSA e o documento referido no § 7º do artigo 170 
da LSA. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi a pre-
sente ata lavrada, lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os 
acionistas presentes. Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022. Cassiano Rusy-
cki - Presidente, Daniele de Oliveira Massoto - Secretário. Acionistas: 
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

FRONTIER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ nº 07.952.819/0001-06 

CONVOCAÇÃO: FRONTIER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, ins-
crita no CNPJ sob o nº 07.952.819/0001-06, com endereço sito à Rua Eva-
risto da Veiga, 55, sala 603 e endereço eletrônico contato@frontierterceiri-
zacao.com.br vem, por meio da área de Recursos Humanos, tornar pública 
a realização do Processo Seletivo destinado a recrutar profissionais para o 
provimento de vagas exclusivas para Portadores de Deficiências (PCD`s). 
Rio de Janeiro, 17 de maio de 2022. FRONTIER SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADOS LTDA.

LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
CNPJ/MF nº 60.869.336/0001-17 - NIRE: 33.300.32002-4

Ata da AGO/E em 29/04/22. 1. Data, hora e local: Em 29/04/22, às 10h, na 
sede social da Cia., na Estrada Aterrado do Leme, 2.150, Santa Cruz, RJ. 
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação 
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do ca-
pital social, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. 
Mesa: Eduardo Sales Ferreira, Presidente; e Jose Alessandro Alves da Sil-
va, Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: 
4.1. Em AGO: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras da Cia. e o parecer dos auditores inde-
pendentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/21 e deliberar 
sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/21; 4.2. Em 
AGE: (i) Rerratificação da nomenclatura dos cargos que constou na ata de 
AGO, ocorrida em 22/04/21; (ii) Inclusão de objeto social específico no Es-
tatuto Social da Cia. com sua reforma e consolidação de modo a refletir esta 
alteração. 5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Em AGO: 
(i) Foi aprovada a lavratura da presente Ata na forma de sumário, assim 
como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas pre-
sentes, nos termos do Art. 130, §§1º e 2º da Lei das S.A.. (ii) Foram aprova-
dos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referen-
tes ao exercício social encerrado em 31/12/21, publicados no Monitor Mer-
cantil, na edição do dia 12/04/22, à fl. 11. (iii) Foi aprovada a proposta da 
administração de destinação do lucro líquido apurado no exercício encerra-
do em 31/12/21, correspondente ao valor total de R$ 2.062.731.730,00, 
sendo: (a) R$ 103.136.586,50 destinados à Reserva Legal, equivalente a 
5% do lucro líquido do exercício, nos termos do Art. 193 da Lei 6.404/76; (b) 
R$ 1.959.595.143,50 destinados à absorção dos prejuízos acumulados de 
exercícios anteriores. 5.2. Em AGE: (i) Fica aprovada, também, pelos acio-
nistas a rerratificação da nomenclatura dos cargos que constou na ata de 
AGO, ocorrida em 22/04/21. Nos termos do Estatuto Social, o item (vi) deli-
berado na AGO/E de 22/04/21, em específico os subitens “c”, “d” e “e”, que 
passam a constar conforme a seguir: “c. Diretora de Recursos Humanos 
e Comunicação: Sra. Juliana Cassilha Andrigueto Sitta, brasileira, casa-
da, empresária, RG 1.452.631 - SSP/DF, e CPF/MF 778.833.141-49; d. Di-
retor de Logística: Sr. Thiago Ferro Teixeira, brasileiro, casado, empre-
sário, RG 11.827.013 - SSP/MG, e CPF/MF 060.670.796-40; e. Diretor In-
dustrial e de Sustentabilidade: Sr. Adrianno Romulo Leite Arantes, 
brasileiro, casado, empresário, RG 1.183.363 - SSP/ES e CPF/MF 
046.129.137-10, na qualidade de Diretor Industrial e de Sustentabilidade”; 
(ii) Os acionistas aprovaram a alteração do Estatuto Social para incluir em 
seu objeto as atividades relacionadas a pesquisas e projetos relativos ao 
consumo de energias renováveis, em geral, motivo pelo qual passa o Art. 3º 
do Estatuto Social da Cia. a vigorar da seguinte forma: “Art. 3:  A Cia. tem 
por objeto: (a) a prospecção, pesquisa, lavra, exploração e o aproveitamen-
to em geral de jazidas minerais, particularmente, calcário, argila, granito, 
gnaisse, correlatos e conexos para a produção de cimentos, brita e produ-
tos derivados, bem como de produtos químicos; (b) a produção, a distribui-
ção, a importação, a exportação, industrialização e o comércio em geral de 
cimento, cal, argamassa, gesso, minerais e metais básicos em geral, de 
bens de capital e materiais de construção em geral, e de respectivas maté-
rias-primas e produtos derivados, afins ou correlatos, fertilizantes e correti-
vos de solo e artefatos de cimento e seus derivados, afins ou correlatos; (c) 
a indústria e o comércio de cimento, argamassa, pó calcário, para fins agrí-
colas ou industriais, e produtos complementares para a construção civil, in 
natura, inclusive artefatos pré-moldados em concreto; (d) a extração de mi-
nerais não metálicos e a exploração de minas e jazidas em geral; (e) a ex-
tração, britagem e comercialização de minerais e materiais de construção 
em geral, exploração de pedreiras para a produção de agregado para con-
creto e para qualquer outra finalidade do emprego da pedra e o exercício de 
atividades decorrentes da exploração de pedreiras; (f) a prestação de servi-
ços de concretagem e bombeamento de concreto e serviços de engenharia 
e correlatos; (g) a prestação de serviços de transporte, mistura e aplicação 
de concreto, e transporte de materiais de construção; (h) a geração de ener-
gia elétrica para o emprego em instalações industriais próprias e eventual 
comercialização de excedentes; (i) consultoria e prestação de serviços rela-
tivos a construção, supervisão, estudos, exploração do ramo de projetos e 
execução de quaisquer obras de engenharia civil, industrial e mecânica, em 
todas as suas modalidades técnicas e econômicas, por conta própria ou de 
terceiros, por empreitada ou administração; (j) a compra e venda, arrenda-
mento, loteamento, comodato, locação, construção e administração de 
bens imóveis, equipamentos e instalações, de direitos e interesses no sub-
solo e na superfície inclusive; (k) a administração e exploração de projetos 
florestais, bem como dedicar-se a importação e exportação de materiais, 
máquinas e equipamentos para construção e prestar assistência técnica, 
científica e administrativa, e a intermediação de negócios relacionados com 
seu objeto social; (l) a prestação de serviços especializados, de natureza 
técnica, científica e administrativa, e a intermediação de negócios relaciona-
dos com seu objeto social; (m) aquisição, instalação, exploração e transfe-
rência de estabelecimentos industriais que se relacionem com materiais de 
construção, principalmente fabricação de cimento e correlatos e produtos 
químicos; (n) a atividade no setor da agropecuária; (o) transporte, seleção 
ou triagem, processamento, armazenagem, reciclagem, blendagem e desti-
no final de resíduos em geral e o preparo e a incineração de resíduos indus-
triais; (p) a indústria de reciclagem, aproveitamento e moagem de rejeitos 
industriais e a prestação de serviços de análises laboratoriais para este fim; 
(q) industrialização, britagem, beneficiamento, comercialização e prestação 
de serviços de secagem de escória e de gesso; (r) a representação de ou-
tras sociedades, nacionais ou estrangeiras, por conta própria ou de tercei-
ros; (s) a importação e exportação de produtos e ou serviços ligados ao seu 
objeto; (t) prestação de serviços de informática a empresas coligadas da 
Cia. que estão sediadas no exterior e treinamento em informática; (u) com-
pra e venda de equipamentos destinados à construção civil; (v) o licencia-
mento de direitos de propriedade intelectual, incluindo mas não se limitando 
ao uso de marcas, patentes, direitos autorais, segredos de negócio e méto-
dos ou técnicas de fabricação e comercialização de materiais para constru-
ção, sistemas, bens móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis de que ela, 
a Cia., seja ou venha a ser titular ou licenciada, relacionados ao desenvol-
vimento, implantação, operação ou administração das franquias que vier a 
conceder, podendo atuar, diretamente ou através de terceiros, no gerencia-
mento de sistema de franquia e rede de lojas, assim como prestar treina-
mento, assessoria ou consultoria a franqueados, intermediação na cadeia 
de compras e suprimentos e comercialização de materiais para construção 
em geral, bem como desenvolvimento de quaisquer atividades necessárias 
a assegurar, tanto quanto possível, a manutenção e o aperfeiçoamento con-
tínuo dos padrões de atuação de sua rede de franquias; (w) o comércio 
atacadista de mercadorias, produtos e materiais de construção em geral e 
atividades relacionadas; (x) a participação e investimento no capital de ou-
tras sociedades, no país ou no exterior, como sócia, acionista ou quotista, 
inclusive em sociedade de conta de participação; (y) serviços combinados 
de escritório e apoio administrativo; (z) pesquisa, investimento, parceria, 
desenvolvimento e execução de projetos que visem o consumo de energias 
renováveis, incluindo a compra, venda, produção, uso, destinação, entre 
outros, de biomassa de materiais orgânicos como fonte de combustíveis e 
energia e atividades correlatas.” (iii) Em decorrência da alteração acima, os 
acionistas aprovaram a reforma e consolidação do Estatuto Social, o qual 
passa a fazer parte integrante da presente ata, como Anexo I, independen-
temente de transcrição. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
a presente ata lavrada, lida e aprovada, sendo assinada por todos os pre-
sentes. Mesa: Presidente: Eduardo Sales Ferreira; Secretário: Jose Ales-
sandro Alves da Silva. RJ, 29/04/22. Mesa: Eduardo Sales Ferreira - Presi-
dente; Jose Alessandro Alves da Silva - Secretário. Acionistas: Holcim In-
vestments (Spain) SL; Holderfin B.V.. Jucerja em 10/05/22 sob o nº 
4881818. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

TRIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO - Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,  
Dr.(a) Andre Pinto - Juiz em Exercício do Cartório da 34ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o 
prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115, Sala 302, 304 
306 D CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2971  
e-mail: cap34vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Condomínio, de nº 0042301-22.2021.8.19.0001, 
movida por SYLVIA GONZALEZ DE QUEIROZ em face de JOSE MARIA 
BEMA BLANCO; MARIA MANEIRO CURRAIS; DOLORES MANEIRO 
CIVES; CLAUDINO MANEIRO CIVES; JUAN MANEIRO CIVES; MARINA 
MANEIRO CIVES; CARMEM MANEIRO CIVES; JOSEFA MANEIRO 
CIVES; ALMOCINDA MANEIRO NIETO; DOLORES MANEIRO NIETO; 
CARMEM MANEIRO NIETO; JOSÉ ANDRÉS MANEIRO NIETO; 
PRIMITIVO MANEIRO NIETO; JOSÉ BERGANTINO S MANEIRO; LINO 
BERGANTIÑOS MANEIRO; FELICINDA BERGANTIÑOS MANEIRO; JUAN 
BERGANTIÑOS MANEIRO; DOMINGO ALVITE PEREIRA, objetivando 
extinção do condomínio com a alienação particular do bem comum constituído 
prédio e respectivo terreno de nº 10 da Rua Benjamim Constant, na Glória, 
Rio de Janeiro - RJ e a fixação de aluguéis. Assim, pelo presente edital 
CITA os réus JOSE MARIA BEMA BLANCO; MARIA MANEIRO CURRAIS; 
DOLORES MANEIRO CIVES; CLAUDINO MANEIRO CIVES; JUAN 
MANEIRO CIVES; MARINA MANEIRO CIVES; CARMEM MANEIRO CIVES; 
JOSEFA MANEIRO CIVES; ALMOCINDA MANEIRO NIETO; DOLORES 
MANEIRO NIETO; CARMEM MANEIRO NIETO; JOSÉ ANDRÉS MANEIRO 
NIETO; PRIMITIVO MANEIRO NIETO; JOSÉ BERGANTINOS MANEIRO; 
LINO BERGANTIÑOS MANEIRO; FELICINDA BERGANTIÑOS MANEIRO; 
JUAN BERGANTIÑOS MANEIRO; DOMINGO ALVITE PEREIRA, que se 
encontram em lugar incerto e desconhec ido, para no prazo de quinze dias 
oferecerem contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) 
, caso não ofereçam contestação, e de que, permanecendo revel, será 
nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade 
de Rio de Janeiro, Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e dois. Eu, Sandra Menezes de Oliveira - Analista Judiciário -  
Matr. 01/23602, digitei. E eu, Mariana da Silva Pinho Nogueira - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/29949, o subscrevo.

Setor de telecom investiu R$ 35,6 bi em 2021
 Com as licenças do 5G, valor chega a R$ 38,5 bi 

O setor de teleco-
municações inves-
tiu, em 2021, R$ 

35,6 bilhões, representando 
um crescimento nominal de 
9,9% em comparação com 
2020. Se considerar o valor 
pago com a aquisição das 
licenças do 5G no final de 
2021, o setor investiu R$ 
38,5 bilhões. Nos últimos 
cinco anos, o setor investiu 
em média R$ 36,9 bilhões 
em valores reais, sem con-
tar o valor pago em outor-
gas. Em valores reajustados 
pela inflação, que em 2021 
ultrapassou os 10%, o in-
vestimento do ano passado 
apresentou uma queda de 
1,1%.

O investimento é o mo-
tor do crescimento econô-
mico e o setor de telecom 
tem mantido a sua robus-
tez. Estamos mantendo os 
investimentos acima de R$ 
30 bilhões. Ano passado 
foram R$ 35,6 bilhões. O 
setor tem um papel impor-
tante como dinamizador 
da economia. Seja na gera-
ção de novos negócios seja 
na geração de empregos.

Mesmo em um cenário 
de crise, o setor aumentou 
o número de emprego, mui-
to impulsionado pela banda 
larga móvel e telefonia mó-
vel”, afirmou o presidente 
executivo da Conexis Brasil 
Digital, Marcos Ferrari.

O setor fechou o ano 
de 2021 empregando di-
retamente 545 mil traba-
lhadores. Comparado com 
2020, houve um aumento 
de 8,7% no número de 
empregos diretos. Desta-
que para a área de indús-
tria, onde a mão de obra 
cresceu 13,5% e para a 
área de serviço, que regis-
trou aumento de 15,6%.

A receita bruta do setor 
alcançou R$ 265 bilhões em 
2021, uma queda de 3,3% 
em valores reais em relação 
a 2020. Em valores nomi-
nais, a receita bruta aumen-
tou 5,5%. Mais de 40% da 
receita do setor vem da tele-
fonia móvel.

Ao todo, o Brasil fechou 
o ano de 2021 com 338,3 
milhões de acessos em to-
dos os serviços, conside-
rando telefonia fixa e mó-
vel, banda larga e TV por 
assinatura.

A banda larga, fixa e mó-
vel, registrou crescimento 
de 10,4% em relação a 2020. 
Já os serviços de telefonia 
fixa e TV por assinatura 
registraram queda de 5,8% 
e 9,5% respectivamente. 
 A cobertura da tecnologia 
4G alcançou 5.484 municí-
pios onde residem 99,8% 
da população. No perío-
do de um ano, 178 novos 
municípios foram cobertos 
com a tecnologia 4G.
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ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BARRA DA TIJUCA 
CNPJ/MF nº 13.598.210/0001-75 

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária 
Na qualidade de Vice Presidente do Conselho Diretor da Associação 
Alphaville Barra da Tijuca, em observância ao Capítulo IV, Seção “A”, 
no artigo 15º do Estatuto Social, CONVOCO os Senhores Associados 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no Salão Social do Clube, localizado no Empreendimento Alphaville Barra 
da Tijuca, situado na Avenida Célia Ribeiro da Silva Mendes, S/N, Lote 2 
do PAL 31.418 Via 4, PAA 8.997, Barra da Tijuca no Município do Rio de 
Janeiro, em 01 de junho de 2022 (Quarta-feira), às 19:30h em primeira 
convocação e 20:00h em segunda convocação, a fim de deliberar sobre 
as matérias da seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da ata da última 
AGO realizada em 17/02/2022; 2. Apresentação dos relatórios da auditoria 
externa referente ao exercício de 2021; 3. Encaminhamento para 
aprovação de contas de 2021; 4. Assuntos Gerais. Na Assembleia, todos 
os presentes deverão estar munidos de documentos de identidade que 
comprovem a sua condição de Associado, ou munidos de procuração. 
Os representantes legais das pessoas jurídicas deverão comprovar 
tal condição, mediante a apresentação de contrato social ou Ata de 
Eleição da Diretoria, ou ainda procuração. A procuração deve conter o 
reconhecimento de firma da assinatura. Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022.

Diretor Vice Presidente do Conselho 
Associação Alphaville Barra da Tijuca 

José Marcus de Oliveira Godoy 

FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FARJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (“FARJ”), Sr. CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, vem, com fulcro no art. 29, do Estatuto 
em vigor CONVOCAR todas as entidades filiadas e vinculadas, no gozo 
de seus direitos, bem como o representante da Comissão de Atletas da 
FARJ, a participarem da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 
01.06.2022, às 09:30h, em primeira convocação, com a maioria absoluta 
de seus membros, e às 10:00h, com os representantes presentes, na sede 
da FARJ, situada na Rua Santa Luzia, nº 799, sala nº 203, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 20.030-040, com a seguinte ordem do dia: a) Abertura da 
Assembleia Geral Ordinária; b) Apresentação dos presentes com direito a 
voz e voto; c) Apreciação das Contas dos anos 2019, 2020 e 2021, acompa-
nhadas do parecer do Conselho Fiscal. Informa-se que podem participar da 
Assembleia Geral, em consonância com o Estatuto da FARJ, os seguintes 
membros: (i) Academia Djan Madruga; (ii) Aqua UP Escola de Natação; (iii) 
Colégio Militar Sub. S. Exército; (iv) Club de Regatas do Flamengo; (v) Clu-
be de Regatas Guanabara; (vi) Club de Regatas Vasco da Gama; (vii) Clube 
Funcion. Da CSN; (viii) Fluminense Football Club; (ix) Marina Barra Clube; 
(x) Olaria Atlético Clube; (xi) Tijuca Tênis Clube; (xii) Comissão de Atletas, 
representada pelo o seu Presidente.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022
CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL 

DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à LANCE 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, na pessoa de seu 
representante legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos 
autos da Ação Sumária (Processo nº 0005008-44.2019.8.19.0209) 
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE MONDE OFFICE 
contra LANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, 
na forma abaixo: O DR. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES 
FERREIRA, Juiz de Direito da Vara acima, Faz Saber por este 
edital aos interessados, que nos dias 31.05.2022 e 07.06.2022, às 
13:15 horas, através do site de leilões online: www.portellaleiloes.
com.br, pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, 
serão apregoados e vendido, as Salas 416, 417, 422 e 423 do 
Bloco 07, do edifício situado na Avenida das Américas, nº 3500, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 441.691,63 
(quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e um 
reais e sessenta e três centavos), cada uma das salas.- O edital 
na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, 
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos 

autos da Ação INDENIZATÓRIA, movida por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO RIO PARÁ em face de ESPÓLIO DE LUBA FARINI, 

processo nº 0084216-86.2000.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ 
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados 
especialmente a ESPÓLIO DE LUBA FARINI, que em 30/05/22, 
às 11:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro 
MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) 
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 
31/05/22, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do 
art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI, matrícula 
nº 101926, Av. Nossa Senhora de Copacabana nº 912 apto 801 
– Copacabana - RJ, avaliado as fls. 576/578 em 15/10/21, por R$ 
1.380.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital 
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista 
conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo 
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de 
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local 
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado 
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial 
de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I 
do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 5/5/22. Eu, Cristina 
Mourão Heredia, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(ass) Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.

ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Hora, Data e 
Local: Às 08h do dia 22/04/2022, na sede social da Companhia, na Av. Dr. 
José Alves de Azevedo nº 233, Parque Rosário, Campos dos Goytacazes, 
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 05, 03, 06, respectivamente. 3. Mesa: Presidente: 
Juscelio Azevedo de Souza; Secretário: Marcio Salles Gomes. 4. Ordem do 
Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas 
as seguintes deliberações pelos acionistas presentes representando 
94,98% do capital social: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, 
as contas dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2021, publicados em 31/03/2022, no DOU, nas páginas 220/222, no 
jornal Monitor Mercantil, nas páginas 26/28 e de forma digital na página 
do jornal Diário do Acionista, 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$ 42.610.305,73, que serão 
destinados da seguinte forma: (i) R$ 2.130.515,29 para a constituição de 
reserva legal; (ii) R$ 473.989,52 para a reserva de investimentos; (iii) R$ 
9.005.800,92 para a reserva de retenção de lucros da Cia., com vistas 
a garantir recursos para financiamentos de expansão de negócios e 
atendimento das suas obrigações contratuais; (iv) R$ 10.119.947,61 para a 
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, investimentos de capital e orçamento de despesas do exercício de 
2022. 4.4. Aprovar e ratificar a destinação de dividendos adicionais referentes 
ao exercício findo em 31/12/2021, no valor de R$ 20.880.052,39, conforme 
deliberado em Ata de Reunião de Diretoria realizada em 30/12/2021. 4.5. 
Ratificar as transferências: (i) no valor de R$ 18.135.197,08 da conta de 
“reserva de investimentos” para “dividendos a distribuir” e (ii) no valor de R$ 
66.430.585,04 da conta de “reserva de retenção de lucros” para “dividendos 
a distribuir”. 4.6. 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: Juscelio Azevedo de Souza, Presidente. Marcio Salles Gomes, 
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. Campos dos Goytacazes, 22/04/2022. Juscelio 
Azevedo de Souza - Presidente; Marcio Salles Gomes - Secretário. Jucerja 
nº 4885471 em 12/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

CSE - CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A. 
EM LIQUIDAÇÃO

(“CSE” ou “Companhia”) 
CNPJ nº: 19.154.997/0001-62 - NIRE 33.3.0030968-3

Ata de Assembleia Geral de Extinção realizada em 30 de abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2022, às 14:00 horas, 
na sede social da Companhia localizada na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, por vídeo conferência. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as 
formalidades de convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
Presentes também os liquidantes da Companhia, Newton Lins Buarque 
Sucupira Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da cédula de identidade nº 1597993-SSP-PE e inscrito no CPF sob o nº 
606.415.417-91, e Luiz Eduardo Barros Manara, brasileiro, casado, engen-
heiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.929.599 SSP/SP e inscrito 
no CPF sob nº 071.820.498-05, ambos com endereço comercial na Praia do 
Flamengo nº 154, sala 1.103, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ (“Liquidantes”). 
3. Mesa: Presidente: Sr. Carlo Alberto Bottarelli; Secretária: Sra. Renata 
Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o relatório dos atos e 
operações da liquidação, bem como sobre as contas finais da Companhia 
apresentadas pelos liquidantes; (ii), o encerramento da liquidação e a con-
sequente extinção da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas aprova-
ram, por unanimidade, e sem ressalvas, o relatório dos atos e operações da 
liquidação, bem como as contas finais apresentadas pelos liquidantes. Do 
mesmo modo, aprovaram, por unanimidade, e sem ressalvas, a liquidação e 
a consequente extinção da Companhia, declarando encerrados os procedi-
mentos de liquidação e encerradas as atividades da Companhia a partir des-
ta data. Os acionistas designaram os liquidantes como responsáveis pela 
guarda dos livros sociais e fiscais e da documentação pertinente à Compa-
nhia pelos prazos prescritos em lei, e ainda pelo arquivamento da presente 
ata na Junta Comercial do estado do Rio de Janeiro e sua posterior publica-
ção, nos termos da lei, bem como a baixa no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas junto à Secretaria da Receita Federal Brasileira e em todos os 
órgãos e registros que a Companhia eventualmente possua. 5.1. Como con-
sequência da liquidação e extinção da Companhia, ficam os administradores 
e Conselheiros Fiscais da Companhia destituídos de seus cargos a partir 
desta data. 5.2. Acerca da restituição de impostos conforme nota explicativa 
da Administração às demonstrações contábeis em liquidação, os acionistas 
terão legitimidade para pleitear a restituição junto à Receita Federal para 
crédito na proporção de sua participação no capital social da Companhia, 
nos termos do art. 16 da IN/RFB nº 2055 de 06 de dezembro de 2021. Os pe-
didos de restituição foram protocolados pela Companhia perante a Receita 
Federal em 28 de abril de 2020 e encontram-se sob análise do órgão com-
petente, conforme informações constantes da presente ata como Anexo I. 6. 
Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma su-
mária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. 7. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse 
dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, 
a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. 8. Assinaturas: 
Mesa: Carlo Alberto Bottarelli - Presidente; Renata Moretzsohn - Secretária. 
Acionistas: Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas Centrais Elétri-
cas S.A. Certifico que a presente certidão é cópia fiel de ata lavrada em livro 
próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2022. [assinado digitalmente] Renata 
Moretzsohn - Secretária da Mesa. Jucerja em 18/05/2022 sob o nº 4897154. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO – SINDILOJASRIO - Rua da Quitanda, 3 - 10° andar 
- Tel.: 2217-5000 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – O Presiden-
te do SindilojasRio convoca as empresas associadas em dia com as 
suas obrigações para no dia 26 de maio de 2022 se reunirem na sede 
social, em AGO, às 10h30 em primeira convocação e às 11 horas em 
segunda convocação para apreciação e deliberação da Prestação de 
Contas e Relatório das Atividades da Diretoria do exercício de 2021. 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022. 
Aldo Carlos de Moura Gonçalves - Presidente do SindilojasRio.

Ampliar volume de interfaces  
para atrair investidor pessoa física
Em janeiro, a B3 somava 5 milhões de contas PF abertas em corretoras

A B3 disponibilizou 
uma série de inter-
faces (APIs) para 

que as instituições financei-
ras e fintechs se pluguem 
na bolsa e possam oferecer 
produtos e serviços para fa-
cilitar a jornada do investi-
dor pessoa física.

A bolsa atingiu, em ja-
neiro de 2022, a marca de 
5 milhões de contas de pes-
soas físicas abertas em cor-
retoras no Brasil. Dessas 5 
milhões de contas, cerca de 
1.2 milhão é de mulheres e 
3.8 milhões de homens, já o 
número de CPFs únicos é 
de 4,2 milhões, uma vez que 
uma mesma pessoa pode 
ter conta em mais de uma 
corretora.

De acordo com a Bol-
sa, o avanço no número de 
contas e CPFs acompanha 
o crescimento expressivo 
das pessoas no mercado de 
capitais. O mais recente le-
vantamento da B3, relativo 
ao último trimestre de 2021, 
traz os seguintes destaques 
sobre o investidor pessoa 
física:

“Um dos papéis centrais 

da B3 é prover um conjun-
to de soluções que ajudem 
a aprimorar o ambiente 
de negócios no país”, afir-
ma Felipe Paiva, diretor de 
Relacionamento Clientes e 
Pessoa Física na B3.

Democratização

Na opinião dele, por 
meio dessa iniciativa, abre-
se uma janela de democrati-
zação, ao mesmo tempo em 
que se garante a segurança 
e a autenticidade de todo 
o processo, sempre depen-
dente do consentimento do 
cliente.

“A área logada (que subs-
tituiu o CEI) já nasce com 
mais de 10 fintechs pluga-
das oferecendo soluções 
diversas, desde consolida-
ção de carteiras e cálculo de 
rentabilidade do portfólio 
até a apuração de Imposto 
de Renda para operações 
em bolsa, aumentando o 
leque de serviços e a conve-
niência para o investidor”, 
afirma Vinícius Brancher, 
superintendente de Pessoa 
Física.

Proteção de dados

Os dados dos investi-
dores estão protegidos e o 
acesso a eles se dá de for-
ma totalmente consensual. 
Isso porque é o próprio 
usuário que autoriza o aces-
so às suas informações. De 
um lado, isso significa mais 
segurança, praticidade e li-
berdade para quem investe; 
de outro, traz confiança e 
transparência para o mer-
cado.

Nos últimos 12 meses 
(contabilizados até janei-
ro de 2022), a B3 registrou 
um aumento de 1,5 milhão 
de investidores pessoa físi-
ca no mercado de capitais, 
crescimento de 56% na 
comparação com dezem-
bro/20. Investidores que 
possuem algum produto de 
renda variável já represen-
tam 32% do total de pesso-
as físicas – contando renda 
fixa e renda variável - na B3.

Além disso, os 4,2 mi-
lhões de investidores pessoa 
física fecharam dezembro 
de 2021 com um total de 
R$ 501 bilhões no mercado 

brasileiro, um aumento de 
9% em relação ao mesmo 
período de 2020.

O número total de pes-
soas físicas na B3, ou seja, 
levando em consideração 
renda fixa e renda variá-
vel, atingiu 13,1 milhões, 
crescimento de 23% na 
comparação com dezem-
bro/20.

No mercado de renda 
fixa, o Tesouro Direto, 
que permite o investimen-
to em títulos públicos fe-
derais, registrou aumen-
to de 26% no número de 
investidores, assim como 
outros produtos de renda 
fixa, como CDB, LC, LCI, 
LCA, CRA, CRI, debêntu-
res etc. – que tiveram, jun-
tos, um avanço de 17%, al-
cançando a marca de 10,1 
milhões de CPFs.

A B3 está planejando 
outras iniciativas seme-
lhantes com o ecossistema 
da Área Logada do Inves-
tidor (plataforma desen-
volvida totalmente em nu-
vem), o que resultará em 
mais funcionalidades para 
a pessoa física.

Carga tributária brasileira já 
corresponde a 35% do PIB

Mais de R$ 1 tri de 
impostos arreca-
dados só neste 

ano. Em 1988, esse núme-
ro correspondia a cerca de 
22% do PIB. Segundo tri-
butarista, o maior motivo 
desse aumento expressivo 
da carga tributária do país 
é a má administração pú-
blica. Não é novidade que 
a carga tributária brasileira, 
um emaranhado de tribu-
tos municipais, estaduais e 
federais, pesa diretamente 
sobre os ombros dos cida-
dãos. Nesse ano, de janeiro 
até o início de maio, os bra-
sileiros já pagaram R$ 1 tri-
lhão em impostos, segundo 
cálculo do Impostômetro, 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP).

O impressionante valor 
corresponde ao total pa-
go para a União, estados e 
municípios na forma de im-
postos, taxas, multas e con-
tribuições. Segundo a pró-
pria instituição, a inflação 
elevada – atualmente acima 
de 10% ao ano – colabora 
para que a arrecadação se-
ja ainda maior, pois quanto 
maior o preço, maior o im-
posto embutido.

O advogado, professor 
e doutor em Direito Tri-
butário André Félix Ri-
cotta de Oliveira, sócio 
do escritório Félix Ricotta 
Advocacia, aponta alguns 
motivos que fazem com 
que a carga tributária seja 
tão alta no Brasil.

“Em 1988, quando foi 

promulgada a Constituição 
Federal, a Carga tributária 
Brasileira girava em torno 
de 22 a 23 por cento do 
PIB. Depois, com o passar 
dos anos, a administração 
pública cresceu muito e, 
com a má gestão dos recur-
sos públicos, a carga tribu-
tária foi subindo a índices 
insuportáveis. Hoje, esse 
número está acima de 35% 
do PIB, então um dos maio-
res motivos do aumento da 
carga tributária do país é a 
má administração pública”, 
aponta André.

Segundo o professor, 
se com esse montante de 
arrecadação, os governos 
atuassem para um retorno 
proporcional de serviços 
públicos de excelência, a 
carga tributária poderia 
ser um pouco mais justa. 
“O problema é que exis-
tem outras injustiças, pois 
nossa carga tributária não 
respeita o princípio da 
capacidade contributiva, 
penalizando justamente 
quem tem menor capaci-
dade financeira e contri-
butiva”.

Na opinião do especia-
lista, essa equação tributá-
ria tem poucas chances de 
ser alterada no curto pra-
zo. “O correto deveria ser 
a realização de uma ampla 
reforma administrativa 
antes da reforma tributá-
ria, para ver qual é o cus-
to do Estado e como esse 
dinheiro deve ser melhor 
empregado”, finaliza.
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444

NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.973.126/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Expresso em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
(Expresso em Reais)

2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (2.156.336)
Ajustes

Resultado de equivalência patrimonial (185.005)
Juros sobre empréstimos e financiamentos 295.364

(2.045.977)
Variações nos ativos e passivos

Fornecedores 318
Tributos a pagar 7.912
Outros passivos 1.600

9.830
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (2.036.146)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Adições ao investimento (24.000.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (24.000.000)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Ingressos de empréstimos e financiamentos 20.000.000
Aporte de Capital 5.801.000
Adiantamento para futuro aumento de capital 300.000

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamentos 26.101.000
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 64.854
Variação no Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 64.854
Variação no Caixa 64.854

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Expresso em Reais)

Capital  
Social

Lucros ou 
prejuízos 

acumulados Total do PL AFAC
Total do 

 PL + AFAC
Saldos em 03/08/2021 - - - - -
Integralização de Capital 5.801.000 - 5.801.000 - 5.801.000
AFAC - - - 300.000 300.000
Prejuízo do exercício - (2.156.336) (2.156.336) - (2.156.336)
Saldos em 31/12/2021 5.801.000 (2.156.336) 3.644.664 300.000 3.944.664

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Expresso em Reais)

2021
Prejuízo líquido do exercício (2.156.336)

Outros resultados abrangentes -
Total do resultado abrangente do período (2.156.336)
Total do resultado abrangente atribuído aos:

Acionistas (2.156.336)
(2.156.336)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
(Expresso em Reais)

Operações continuadas 2021
Receita líquida de serviços -
Custo dos serviços prestados -

Lucro bruto -
Despesas operacionais

Gerais e Administrativas (2.044.863)
Resultado de Equivalência Patrimonial 185.005

Lucro operacional antes do resultado financeiro (1.859.859)
Resultado financeiro

Receitas financeiras -
Despesas financeiras (296.477)

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (2.156.336)
Imposto de renda e contribuição social -

Prejuízo do exercício (2.156.336)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ATIVO 2021
CIRCULANTE:
 Caixa e equivalentes de caixa 64.854
Total do Circulante 64.854
NÃO CIRCULANTE:
 Investimentos em Coligadas 1.388.811
 Intangível 22.796.194
Total do Não Circulante 24.185.005
Total do Ativo 24.249.859
PASSIVO 2021
CIRCULANTE:
Fornecedores a Pagar 318

Obrigações Tributárias 7.912
Outras Contas a pagar 1.600

Total do Circulante 9.830
NÃO CIRCULANTE:

Debêntures não conversíveis 20.295.364
Total do Não Circulante 20.295.364
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social 5.801.000
Prejuízos Acumulados (2.156.336)

Patrimônio Líquido 3.644.664
Aporte para futuro aumento de capital 300.000

Total do PL + AFAC 3.944.664
Total do Passivo 24.249.859

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. Informações Gerais: A Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A. (“Companhia”) é uma controlada 
integral da Norte Saneamento S.A., tendo sido criada em 20 de julho de 2021 com sede na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3.144 - 3º andar - Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo - SP, constitu-
ída em 03 de agosto de 2021. A Companhia tem como principal objetivo deter participação societá-
ria no capital de outras sociedades no Brasil que desenvolvam atividades de investimento e gestão 
de recursos hídricos e ativos de saneamento. Em 03 de dezembro de 2021, a Companhia, adquiriu 
37,5% das ações Hidro Forte Administração e Operação S.A., sendo esta detentora de contratos de 
concessão de longo prazo que abrangem 37 prefeituras, sendo 34 no Estado do Tocantins e 3 no 
Estado do Pará. Os principais contratos de concessão podem ser assim sumarizados:

Município
Data de assinatura 

do contrato Estado
Cronograma 

de vencimento Prazo
Prazo restante 

(meses)
Abel Figueiredo 01/01/2018 Pará 01/01/2048 30 312
Abreulândia 13/08/2019 Tocantins 13/08/2049 30 331
Angico 17/06/2019 Tocantins 17/06/2049 30 329
Araguacema 11/11/2019 Tocantins 11/11/2049 30 334
Bom Jesus do TO 18/06/2018 Tocantins 18/06/2048 30 317
Cariri 18/08/2020 Tocantins 18/08/2050 30 343
Chapada da Natividade 02/01/2020 Tocantins 02/01/2050 30 336
Chapada da Areia 07/05/2019 Tocantins 07/05/2049 30 328
Divinópolis 25/04/2019 Tocantins 25/04/2049 30 327
Dueré 06/11/2019 Tocantins 06/11/2049 30 334
Goianorte 10/10/2019 Tocantins 10/10/2049 30 333
Itaguatins 02/05/2016 Tocantins 02/05/2046 30 292
Itapiratins 29/10/2018 Tocantins 29/10/2048 30 321
Itupiranga 26/08/2015 Pará 26/08/2045 30 283
Jaú 01/02/2018 Tocantins 01/02/2048 30 313
Lizarda 27/01/2020 Tocantins 27/01/2050 30 336
Mateiros 02/04/2018 Tocantins 02/04/2048 30 315
Monte do Carmo 05/07/2019 Tocantins 05/07/2039 20 210
Novo Alegre 01/10/2019 Tocantins 01/10/2039 20 213
Novo Repartimento 25/10/2019 Pará 25/10/2049 30 333
Pequizeiro 16/02/2019 Tocantins 16/02/2049 30 325
Pindorama do TO 20/08/2019 Tocantins 20/08/2049 30 331
Pium 11/02/2019 Tocantins 11/02/2049 30 325
Ponte Alta do Bom Jesus 13/12/2016 Tocantins 13/12/2046 30 299
Ponte Alta do TO 02/05/2019 Tocantins 02/05/2039 20 208
Porto Alegre do TO 02/12/2019 Tocantins 02/12/2049 30 335
Praia Norte 22/02/2019 Tocantins 22/02/2049 30 325
Presidente Kennedy 17/09/2019 Tocantins 17/09/2049 30 332
Rio da Conceição 19/11/2019 Tocantins 19/11/2049 30 334
Santa Maria 17/07/2020 Tocantins 17/07/2050 30 342
Santa Rita 05/10/2018 Tocantins 05/10/2048 30 321
Santa Rosa 21/11/2018 Tocantins 21/11/2048 30 322
São Valério 27/08/2021 Tocantins 27/08/2051 30 355
Silvanópolis 29/04/2019 Tocantins 29/04/2049 30 327
Sítio Novo 02/09/2015 Tocantins 02/09/2045 30 284
Tabocão 23/11/2016 Tocantins 23/11/2046 30 298
Talismã 08/01/2004 Tocantins 08/01/2024 20 24
2. Base para preparação das informações contábeis e resumo das principais práticas contá-
beis: 2.1 Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (IFRS), as quais abrangem a legislação societária, 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Autorização 
para emissão das demonstrações contábeis. A autorização para emissão dessas demonstrações 
contábeis foi feita pela Diretoria em 01 de abril de 2022. 2.2 Base para preparação: As demons-
trações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção das aplicações 

financeiras, que são mensuradas pelo valor justo através do resultado. A Administração declara 
que todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. Continuidade 
Operacional: A Administração na data de aprovação das demonstrações contábeis, tem expectati-
va razoável de que possui recursos adequados para sua continuidade operacional no futuro próxi-
mo. Portanto, eles continuam a adotar a base contábil de continuidade operacional na elaboração 
das demonstrações contábeis. 2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos 
na demonstração financeira da Empresa são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico onde atua (“a moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em 
reais, que é a moeda funcional da Empresa e, também, sua moeda de apresentação. 2.4 Uso de 
estimativas: A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contá-
beis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Empresa no processo de 
aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e pos-
suem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significati-
vas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas nas seguintes notas explicativas: • Nota 
explicativa 5 - Investimentos. 3. Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas 
a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nestas de-
monstrações contábeis. 3.1 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo, alta liquidez e com risco 
insignificante de mudança de valor. 3.4 Ativos financeiros e não financeiros: 3.4.1 Classificação: 
A Empresa classifica seus ativos financeiros no reconhecimento inicial, sob a categoria de ao custo 
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio 
do resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adqui-
ridos. Os ativos financeiros são apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de 
vencimento superior a 12 meses após a data do balanço. 3.4.2 Reconhecimento e mensuração: 
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa 
efetiva de juros. 3.4.3 Impairment de ativos financeiros e não financeiros: (a) Ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado: A Empresa avalia na data da emissão do balanço se existe 
evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um 
ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment são incorridas, 
somente se há evidência objetiva de perda após o reconhecimento inicial dos ativos (um «evento 
de perda»), e que estas perdas terão impacto negativo nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros, tendo que ser este evento, estimado de maneira 
confiável. (b) Ativos não financeiros: Os ativos que estão sujeitos à amortização e depreciação são 
revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida 
quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor 
entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Não foram iden-
tificadas evidências objetivas que pudessem justificar o registro de perdas de impairment tanto 
para ativos financeiros, como para os não financeiros, para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2021. 3.7 Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas são registrados e avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou 
despesa) operacional, acrescidos do ágio e diminuído do deságio. 3.7 Fornecedores: As contas 
a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 
curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes. Os saldos são inicial-
mente reconhecidos pelo valor justo e subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado. 3.8 
Financiamentos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos 
na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença 
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida 
na demonstração do resultado durante o período em que os financiamentos estejam em aberto, uti-
lizando o método da taxa efetiva de juros. As taxas pagas no estabelecimento dos financiamentos 
são reconhecidas como custos da transação das respectivas operações, uma vez que seja provável 
que uma parte ou todo o financiamento seja sacado. Os financiamentos são classificados como 
passivo circulante, a menos que a Empresa tenha um direito incondicional de diferir a liquidação 
do passivo por, pelo menos doze meses após a data do balanço. Os custos de financiamentos que 
são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, são 
capitalizados como parte do custo do ativo intangível quando for provável que eles irão resultar em 
benefícios econômicos futuros e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais 
custos são reconhecidos como custo no período que são incorridos.
4. Caixa e equivalentes de caixa: 2021
Caixa 1.000
Banco conta movimento 63.854

64.854

A exposição da Empresa a risco de taxas de juros e a uma análise de sensibilidade para ativos e 
passivos financeiros são divulgadas na Nota explicativa nº 10. 5. Investimentos: O investimento 
mais relevante ocorrido em 2021 foi a aquisição de 37,50% das ações da Hidro Forte correspon-
dendo a 100% do total de investimento realizado no período. 2021
Investimentos em Coligada 1.388.811
Ágio por expectativa de Rentabilidade Futura (a) 22.796.194

24.185.005
(a) Foi gerado ágio na aquisição da Hidro Forte, resultado da contrapartida paga pelo negócio que 
efetivamente incluiu valores relativos aos ganhos a serem obtidos com sinergia, crescimento futuro 
das receitas, desenvolvimento futuro de mercados, atestado de capacidade técnica.

Ativo Passivos Patrimônio Líquido Participação - 37,50%
Hidro Forte 13.306.719 9.603.222 3.703.497 1.388.811

6. Empréstimos e financiamentos:

Indexador
Juros médios 

a.a (%)

Data de  
Assinatura  

do contrato Vencimento 2021
LESTE CREDIT IPCA + 7,5% 18,04% 29/11/2021 31/05/2026 20.295.364

20.295.364
Passivo circulante 295.364

Passivo não circulante 20.000.000
Os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures emitido em 
03 de dezembro de 2021 foram utilizados para financiar (i) aquisição, pela Emissora, de parte das 
ações emitidas pela Hidroforte e detidas por Guiomar Antônio Gomides Júnior e Lívia Nascimento, 
que representam, na Data de Emissão, de 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento) 
do capital social da Hidroforte, (ii) despesas e custos relacionados à estruturação das Debêntu-
res, incluindo, mas não se limitando, todos os custos com prestadores de serviços no âmbito da 
Emissão e custos e despesas para constituição das Garantias; e (iii) o que sobejar dos itens acima, 
capital de giro da Emissora. Esta emissão de debênture tem como garantia os direitos emergentes, 
atuais e futuros, dos Contratos de Concessão, inclusive, porém não somente, a totalidade dos 
direitos creditórios (incluindo receitas), presentes e/ou futuros, recebidos pela Hidro Forte, em de-
corrência de eventuais indenizações, tarifas pela prestação do serviço público objeto dos Contratos 
de Concessão, prêmios ou direitos de crédito da Hidro Forte. O pagamento dos Juros Remuneratórios 
será realizado semestralmente, sempre no último Dia Útil dos meses de maio e novembro de cada 
ano, sendo certo que (i) o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado em 31 de 
maio de 2022; e (ii) os demais pagamentos dos Juros Remuneratórios ocorrerão sucessivamente, 
sendo o último pagamento devido na Data de Vencimento. O Valor Nominal Unitário atualizado ou 
saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, será amortizado em 6 (seis) parcelas 
semestrais consecutivas, devidas sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro dos 
anos de 2024 a 2026, sendo que a primeira parcela será devida em 31 de maio de 2024, e as 
demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização. 7. Patrimônio 
líquido: a) Capital social: O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 
é de R$ 5.801.000, e está representado por 5.801.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal, assim divididas: 2021 2021 (%)
Monte Equity Partners 1 0,01%
Norte Saneamento S.A. 5.800.999 99,99%

5.801.000 100%
b) Adiantamento para futuro aumento de capital: O AFAC registrado no montante de R$ 300.000 
será capitalizado no exercício de 2022. c) Remuneração de pessoal chave da administração: 
Todos os Diretores da Companhia renunciaram de suas remunerações.
8. Despesas gerais e administrativas: 2021
Serviços advocatícios e Consultoria (a) (1.678.813)
Despesas de Viagens (223.905)
Despesas Legais (93.424)
Outros (48.721)

(2.044.863)
(a) Despesas relativas à assessoria para aquisição de 37,5% das ações Hidro Forte Administração 
e Operação S.A realizadas em 03 de dezembro de 2021.
9. Despesas financeiras: 2021
Despesa Financeira
Juros financeiros sobre empréstimos (296.477)
Resultado Financeiro Líquido (296.477)

10. Gerenciamento de riscos financeiros: 10.1 Gestão de Risco Financeiro: A Empresa está 
exposta a riscos financeiros, porém todos administrados ou amenizados de forma a não impactar, 
significativamente, os resultados de suas operações. a) Risco de negócio: O negócio da Empresa 
refere-se basicamente a participação acionária em uma sociedade que tem como objetivo social 
captar, tratar e distribuir água, coletar e tratar esgotos sanitários nos municípios com os quais 
possui contrato de concessão. Os resultados da sua investida dependem da manutenção das con-
cessões nos locais em que opera e os contratos têm seu prazo de validade definido entre 20 e 30 
anos. Em algumas situações, o poder concedente poderá rescindir o contrato antes do seu término 
ou ainda não autorizar a sua renovação, mediante indenização pelo valor justo dos saldos de 
investimentos ainda não depreciados/amortizados. Os recursos hídricos disponíveis e sistemas 
eficientes reduzem o risco de desabastecimento e o processo de reajuste e revisão da tarifa é 
definido em contrato. b) Risco de crédito: É o risco de a contraparte de um negócio não cumprir 
uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com o cliente, que acarretaria 
prejuízo financeiro. A Empresa está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais, 
depósitos em bancos e outros instrumentos financeiros. O valor contábil dos investimentos e dos 
instrumentos financeiros representam a exposição máxima do risco de crédito na data das demons-
trações contábeis, conforme descrito abaixo: 2021
Caixa e equivalente de caixa 64.854
Investimentos 24.092.906

24.157.760
c) Risco de taxa de juros: Este risco decorre da possibilidade de a Empresa vir a incorrer em 
perdas por conta das flutuações da taxa de juros que aumentam as despesas financeiras relativas 
a empréstimos e financiamentos. A exposição ao risco de taxa de juros está, primordialmente, 
vinculada a obrigações de longo prazo passíveis de variações nas taxas de juros e nos índices de 
atualização monetária. Simulações de diversos cenários, tais como refinanciamentos, liquidações 
antecipadas, renovações de posições existentes, trocas de dívidas e financiamentos são utilizadas 
para definir novas contratações ou renegociar as já existentes. Na data das demonstrações contá-
beis, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros era: 2021
Ativos Financeiros
 Caixas e equivalentes de caixa 64.854
 Investimentos 24.092.906
Passivos Financeiros
 Fornecedores e contas a pagar 9.830
 Empréstimos e Financiamentos 22.295.364

Análise de sensibilidade para o risco de taxa de juros: A análise de sensibilidade apresentada 
tem como objetivo demonstrar os saldos dos principais ativos e passivos financeiros, calculados a 
uma taxa projetada para o período de 12 (doze) meses, após 31 de dezembro de 2021, e mensurar 
o impacto das mudanças no resultado e patrimônio líquido da Empresa. Assim, procedeu-se a 
simulação de três cenários: o cenário provável considerou a evolução esperada dos indicadores, 
enquanto os cenários II e III foram feitos com apreciação na taxa de 25% e 50%, respectivamente.

Cenários

Provável
Variação do índice 

em 25%
Variação do 

índice em 50%

Instrumentos
Exposição 

em 2021 Risco % Valor % Valor % Valor
Passivos Financeiros
Leste Credit (20.295.364) IPCA + 7,5% 18% (3.653.166) 22,5% (4.566.457) 27% (5.479.748)
Total 20.295.364 (3.653.166) (4.566.457) (5.479.748)
Impacto no resultado e patrimônio líquido - (913.291) (1.826.582)

d) Risco cambial: Esse risco decorre da possibilidade de a Empresa vir a incorrer em perdas por 
conta de flutuações nas taxas de câmbio que impactem os saldos de passivo de empréstimos e 
financiamentos em moeda estrangeira captados no mercado e, consequentemente, as despesas 
financeiras. A Empresa não possui instrumento financeiro com risco cambial. e) Risco de liquidez: 
O Risco de liquidez é o risco em que a Empresa irá encontrar dificuldades em cumprir com as obri-
gações associadas aos seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou 
com outro ativo financeiro. A gestão do risco de liquidez considera a avaliação dos requisitos para 
assegurar a disponibilidade de caixa para atender às suas despesas de capital e operacionais, 
sem causar perdas relevantes ou prejudicar a reputação da Empresa. O valor contábil dos passivos 
financeiros com risco de liquidez está representado a seguir: 2021
Fornecedores e contas a pagar 9.830
Empréstimos e Financiamentos 20.295.364

20.305.195
22.2 Instrumentos financeiros: Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa não possuía ativos ou 
passivos financeiros apresentados pelos seus valores justos por meio do resultado, dessa forma 
são apresentados os ativos e passivos mensurados ao custo amortizado. A informação do valor 
contábil dos instrumentos financeiros da Empresa apresentados nas informações financeiras 
encontra-se a seguir: 2021
Ativos Financeiros

Caixas e equivalentes de caixa 64.854
Passivos Financeiros

Fornecedores e contas a pagar 9.830
Empréstimos e Financiamentos 20.295.364

Diretores: Lucas Bittencourt Lacreta e Denis Lacerda de Queiróz 
Contadora: Juliana Martins Slawinski - CRC/CE 020489

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e Administradores da Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A. São Paulo - SP. 
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Norte Gestão de Recursos 
Hídricos S.A. (“Companhia” ou “Norte Gestão”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, exceto pela ressalva dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Norte Gestão de Recursos 
Hídricos S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião com ressalva: Investimentos em Coligada: Conforme mencionado na Nota 
Explicativa n° 5 às demonstrações contábeis, a Companhia possui registrado na rubrica de Inves-
timentos em coligadas e Ágio o montante de R$24.185 mil, decorrentes de participação societária 
Hidro Forte Administração e Operação S.A. As demonstrações contábeis da respectiva coligada 
possuem distorções não quantificadas quanto aos seguintes assuntos: i) Divergência não concilia-
da na rubrica de contas a receber no montante de R$3.600 mil, com impacto também na rubrica de 
receita operacional; ii) Ausência de controles auxiliares analíticos para a rubrica de imobilizado no 
montante de R$1.014 mil; iii) Ausência de controles auxiliares analíticos para a rubrica de Intan-
gível/Ativo de contrato no montante de R$8.018 mil. Consequentemente não foi possível mensurar 
os possíveis impactos pervasivos desses assuntos nas demonstrações contábeis da Norte Gestão 
de Recursos Hídricos S.A em 31 de dezembro de 2021. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acor-
do com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de au-
ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Responsa-
bilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 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 Administra-
ção pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Com-
panhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações: 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 interna-
cionais 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 Companhia; • 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 rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções 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 Companhia 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. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, 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. Goiânia, 01 de abril de 2022.

 BDO RCS Auditores Associados Ltda. - CRC 2 SP 015165/O-8 - S - SP
Fernando Eduardo Ramos dos Santos - Contador CRC 1 GO 014553/O-0 - S - SP

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NORTE SANEAMENTO S.A.
CNPJ/ME: 42.806.062/0001-35

1. Informações Gerais: A Norte Saneamento S.A. (“Companhia”) é uma controlada integral do 
Norte Saneamento Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, constituído sob a 
forma de condomínio fechado, é regido pelo presente Regulamento, pela Instrução CVM 578, pela 
Instrução CVM 579 e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 
A Companhia é sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144 – 3º andar – Jardim Paulistano, 
na cidade de São Paulo – SP, e foi constituída em 10 de junho de 2021. A Companhia tem como 
principal objetivo deter participação societária no capital de outras sociedades no Brasil que de-
senvolvam atividades de investimento e gestão de recursos hídricos e ativos de saneamento. A 
Companhia em 31 de dezembro de 2021 possui participação societária no capital da Norte Gestão 
de Recursos Hídricos S.A. de 99,90%, empresa com o objeto em atividades de investimentos e 
gestão de recursos hídricos e ativos de saneamento. A Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A. 
possui 37,50% do capital da das ações Hidro Forte Administração e Operação S.A., sendo esta 
detentora de contratos de concessão de longo prazo que abrangem 37 prefeituras, sendo 34 no 
Estado do Tocantins e 3 no Estado do Pará. 2. Base para preparação das informações contábeis e 
resumo das principais práticas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (IFRS), as 
quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). Autorização para emissão das demonstrações contábeis: A au-
torização para emissão dessas demonstrações contábeis foi feita pela Diretoria em 29 de abril 
de 2022. 2.2. Base para preparação: As demonstrações contábeis foram preparadas com base 
no custo histórico, com exceção das aplicações financeiras, que são mensuradas pelo valor justo 
através do resultado. A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utiliza-
das pela Administração na sua gestão. Continuidade Operacional: A Administração na data de 
aprovação das demonstrações contábeis, tem expectativa razoável de que possui recursos ade-
quados para sua continuidade operacional no futuro próximo. Portanto, eles continuam a adotar 
a base contábil de continuidade operacional na elaboração das demonstrações contábeis. 2.3. 
Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos na demonstração financeira da 
Empresa são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico onde atua (“a moeda 
funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional 
da Empresa e, também, sua moeda de apresentação. 2.4 Uso de estimativas: A preparação de 
demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de 
julgamento por parte da Administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contá-
beis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações con-
tábeis, estão divulgadas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa 6 – Investimentos; 
3. Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os períodos apresentados nestas demonstrações contábeis. 3.1 Caixa 
e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos de curto prazo, alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. 
3.4. Ativos financeiros e não financeiros: 3.4.1. Classificação: A Empresa classifica seus ativos 
financeiros no reconhecimento inicial, sob a categoria de ao custo amortizado, ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado. A classificação 
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Os ativos financeiros são 
apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses 
após a data do balanço. 3.4.2. Reconhecimento e mensuração: Os empréstimos e recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. 3.4.3. Impairment 
de ativos financeiros e não financeiros: (a) Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: 
A Empresa avalia na data da emissão do balanço se existe evidência objetiva de que um ativo 
financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros 
está deteriorado e as perdas por impairment são incorridas, somente se há evidência objetiva de 
perda após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”), e que estas perdas terão 
impacto negativo nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos 
financeiros, tendo que ser este evento, estimado de maneira confiável. (b) Ativos não financeiros: 
Os ativos que estão sujeitos à amortização e depreciação são revisados para a verificação de 

impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do 
ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo 
menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Não foram identificadas evidências objetivas 
que pudessem justificar o registro de perdas de impairment tanto para ativos financeiros, como 
para os não financeiros, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 3.5. Investimentos: Os 
investimentos em sociedades controladas são registrados e avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional, acres-
cidos do ágio e diminuído do deságio. 3.6. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são 
obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo 
classificadas como passivos circulantes. Os saldos são inicialmente reconhecidos pelo valor justo 
e subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado. 3.7. Financiamentos: São reconhecidos, 
inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante 
o período em que os financiamentos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de 
juros. As taxas pagas no estabelecimento dos financiamentos são reconhecidas como custos da 
transação das respectivas operações, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o finan-
ciamento seja sacado. Os financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que 
a Empresa tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos doze 
meses após a data do balanço. Os custos de financiamentos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, são capitalizados como parte do custo 
do ativo intangível quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros e 
que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos são reconhecidos como 
custo no período que são incorridos.
4. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado

2021 2021
Caixa 1.000 2.000
Banco conta movimento 231.776 295.630

232.776 297.630
A exposição da Empresa a risco de taxas de juros e a uma análise de sensibilidade para ativos 
e passivos financeiros são divulgadas na Nota explicativa nº 10. 5. Adiantamentos: Em 10 de 
novembro a Companhia efetuou adiantamento no montante de R$ 7.000.000,00 referente à compra 
de participação societários de 04 SPE´s – Sociedades de Propósito Específico detentoras cada 
uma de um contrato de concessão de prestação de serviços público de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário.

Controladora Consolidado
2021 2021

Adiantamentos 7.000.000 7.000.000
7.000.000 7.000.000

6. Investimentos: O investimento mais relevante ocorrido em 2021 foi constituição de uma subsi-
diária Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A., a qual também em 2021 adquiriu 37,50% das ações 
da Hidro Forte correspondendo a 100% do total de investimento realizado no período.

Controladora Consolidado
2021 2021

Investimentos em Coligada 3.645.820 1.388.811
Ágio por expectativa de Rentabilidade Futura (a) - 22.796.194

3.645.820 24.773.397
(a) Foi gerado ágio na aquisição da Hidro Forte, resultado da contrapartida paga pelo negócio que 
efetivamente incluiu valores relativos aos ganhos a serem obtidos com sinergia, crescimento futuro 
das receitas, desenvolvimento futuro de mercados, atestado de capacidade técnica. 

Ativo Passivos
Patrimônio 

Líquido
Participação – 

37,50%
Hidro Forte 13.306.719 9.603.222 3.703.497 1.388.811

7. Adiantamento para futuro aumento de capital: Em 15 de dezembro de 2021, a Companhia 
adiantou para sua controlada Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A., o montante de R$ 300.000 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
(Expresso em Reais)

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021 2021
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (2.449.113) (2.451.269)
Ajustes

Resultado de equivalência patrimonial 2.154.180 (185.005)
Juros sobre empréstimos e financiamentos - 295.364

(294.933) (2.340.910)
Variações nos ativos e passivos

Adiantamentos (7.000.000) (7.000.000)
Fornecedores 1.709 2.027
Tributos a pagar - 7.912
Outros passivos - 1.600

(6.998.291) (6.988.461)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (7.293.224) (9.329.370)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Adições ao investimento (5.800.000) (24.000.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital (300.000) -

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (6.100.000) (24.000.000)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Ingressos de empréstimos e financiamentos - 20.000.000
Aporte de Capital 13.626.000 13.624.844

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de 
financiamentos 13.626.000 33.624.844
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 232.776 295.473
Variação no Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 232.776 297.630
Variação no Caixa 232.776 297.630

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Expresso em Reais)
Controladora Consolidado

2021 2021
ATIVO CIRCULANTE:

Caixa e equivalentes de caixa 232.776 297.630
Adiantamentos 7.000.000 7.000.000

Total do Circulante 7.232.776 7.297.630
NÃO CIRCULANTE:

Investimentos em Coligadas 3.645.820 1.388.811
Ágio por expectativa de Rentabilidade Futura - 22.796.194
AFAC 300.000 -

Total do Não Circulante 3.945.820 24.185.005
Total do Ativo 11.178.596 31.482.635
PASSIVO CIRCULANTE:

Fornecedores a Pagar 1.709 2.027
Obrigações Tributárias - 7.912
Debêntures não conversíveis - 295.364
Outros Contas a pagar - 1.600

Total do Circulante 1.709 306.904
NÃO CIRCULANTE:

Debêntures não conversíveis - 20.000.000
Total do Não Circulante - 20.000.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social 13.626.000 13.626.000
Prejuízos Acumulados (2.449.113) (2.449.113)
Participação dos não controladores - (1.157)

Patrimônio Líquido 11.176.888 11.175.731
Total do Passivo 11.178.596 31.482.634

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Expresso em Reais)
Controladora Consolidado

Operações continuadas 2021 2021
Receita líquida de serviços - -
Custo dos serviços prestados - -

Lucro bruto - -
Despesas operacionais

Gerais e Administrativas (294.345) (2.339.208)
Resultado de Equivalência Patrimonial (2.154.180) 185.005

Lucro operacional antes do resultado financeiro (2.448.524) (2.154.203)
Resultado financeiro

Despesas financeiras (588) (297.065)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (2.449.113) (2.451.269)

Imposto de renda e contribuição social - -
Prejuízo do exercício (2.449.113) (2.451.269)
Atribuível aos
Acionistas da Companhia - (2.449.113)
Participação dos não controladores - (2.156)

- (2.451.269)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Expresso em Reais)

Controladora Consolidado
2021 2021

Prejuízo líquido do exercício (2.449.113) (2.451.269)
Outros resultados abrangentes - -

Total do resultado abrangente do período (2.449.113) (2.451.269)
Total do resultado abrangente atribuído aos:

Acionistas (2.449.113) (2.451.269)
(2.449.113) (2.451.269)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Expresso em Reais)
Atribuível aos acionistas da 

controladora

Capital 
Social

Lucros ou 
prejuízos 

acumulados Total

Participação dos 
acionistas não 
controladores

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldos em 03/08/2021 - - - - -
Integralização de Capital 13.624.843 - 13.624.843 1.157 13.626.000
Prejuízo do exercício - (2.449.113) (2.449.113) - (2.449.113)
Saldos em 31/12/2021 13.624.843 (2.449.113) 11.175.731 1.157 11.176.888

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Expresso em Reais)

tendo como finalidade exclusiva o aumento de capital social pala Companhia em 2022. 
Controladora Consolidado

2021 2021
AFAC 300.000 -

300.000 -
8. Empréstimos e financiamentos

Indexador
Juros médios 

a.a (%)

Data de 
Assinatura 

 do contrato Vencimento 2021
LESTE CREDIT IPCA + 7,5% 18,04% 29/11/2021 31/05/2026 20.295.364

20.295.364
Passivo circulante 295.364

Passivo não circulante 20.000.000
Os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures emitido em 
03 de dezembro de 2021 foram utilizados para financiar (i) aquisição, pela Emissora, de parte das 
ações emitidas pela Hidroforte e detidas por Guiomar Antônio Gomides Júnior e Lívia Nascimento, 
que representam, na Data de Emissão, de 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento) 
do capital social da Hidroforte, (ii) despesas e custos relacionados à estruturação das Debêntu-
res, incluindo, mas não se limitando, todos os custos com prestadores de serviços no âmbito da 
Emissão e custos e despesas para constituição das Garantias; e (iii) o que sobejar dos itens acima, 
capital de giro da Emissora. Esta emissão de debênture tem como garantia os direitos emergentes, 
atuais e futuros, dos Contratos de Concessão, inclusive, porém não somente, a totalidade dos 
direitos creditórios (incluindo receitas), presentes e/ou futuros, recebidos pela Hidro Forte, em de-
corrência de eventuais indenizações, tarifas pela prestação do serviço público objeto dos Contratos 
de Concessão, prêmios ou direitos de crédito da Hidro Forte. O pagamento dos Juros Remuneratórios 
será realizado semestralmente, sempre no último Dia Útil dos meses de maio e novembro de cada 
ano, sendo certo que (i) o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado em 31 de 
maio de 2022; e (ii) os demais pagamentos dos Juros Remuneratórios ocorrerão sucessivamente, 
sendo o último pagamento devido na Data de Vencimento. O Valor Nominal Unitário atualizado ou 
saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, será amortizado em 6 (seis) parcelas 
semestrais consecutivas, devidas sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro dos 
anos de 2024 a 2026, sendo que a primeira parcela será devida em 31 de maio de 2024, e as 
demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização. 9. Patrimônio 
líquido: a) Capital social: O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 é 
de R$ 13.626.000, e está representado por 13.626.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal, assim divididas:

2021 2021 (%)
Monte Equity Partners 1 0,01%
Norte Saneamento S.A. 13.626.999 99,99%

13.626.000 100%
b) Remuneração de pessoal chave da administração: Todos os Diretores da Companhia renun-
ciaram de suas remunerações.
10. Despesas gerais e administrativas: Controladora Consolidado

2021 2021
Serviços advocatícios e Consultoria (a) (266.040) (1.944.853)
Despesas de Viagens - (223.905)
Despesas Legais (28.305) (121.729)
Outros - (48.721)

(295.345) (2.399.208)
(a) Despesas relativas à assessoria para aquisição de ativos de saneamento.
11. Despesas financeiras: Controladora Consolidado
Despesa Financeira 2021 2021
Juros financeiros (588) (297.065)
Resultado Financeiro Líquido (588) (297.065)

12. Gerenciamento de riscos financeiros: 12.1 Gestão de Risco Financeiro: A Empresa está 
exposta a riscos financeiros, porém todos administrados ou amenizados de forma a não impactar, 
significativamente, os resultados de suas operações. a) Risco de negócio: O negócio da Empresa 
refere-se basicamente a participação acionária em uma sociedade que tem como objetivo social 
captar, tratar e distribuir água, coletar e tratar esgotos sanitários nos municípios com os quais 
possui contrato de concessão. Os resultados da sua investida dependem da manutenção das con-
cessões nos locais em que opera e os contratos têm seu prazo de validade definido entre 20 e 30 
anos. Em algumas situações, o poder concedente poderá rescindir o contrato antes do seu término 
ou ainda não autorizar a sua renovação, mediante indenização pelo valor justo dos saldos de 
investimentos ainda não depreciados/amortizados. Os recursos hídricos disponíveis e sistemas 
eficientes reduzem o risco de desabastecimento e o processo de reajuste e revisão da tarifa é 
definido em contrato. b) Risco de crédito: É o risco de a contraparte de um negócio não cumprir 
uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com o cliente, que acarretaria 
prejuízo financeiro. A Empresa está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais, 
depósitos em bancos e outros instrumentos financeiros. O valor contábil dos investimentos e dos 
instrumentos financeiros representam a exposição máxima do risco de crédito na data das demons-
trações contábeis, conforme descrito abaixo:

Controladora Consolidado
2021 2021

Caixa e equivalente de caixa 232.776 297.630
Investimentos 3.645.820 24.185.005

3.878.596 24.482.635
c) Risco de taxa de juros: Este risco decorre da possibilidade de a Empresa vir a incorrer em 
perdas por conta das flutuações da taxa de juros que aumentam as despesas financeiras relativas 
a empréstimos e financiamentos. A exposição ao risco de taxa de juros está, primordialmente, 
vinculada a obrigações de longo prazo passíveis de variações nas taxas de juros e nos índices de 
atualização monetária. Simulações de diversos cenários, tais como refinanciamentos, liquidações 
antecipadas, renovações de posições existentes, trocas de dívidas e financiamentos são utilizadas 
para definir novas contratações ou renegociar as já existentes. Na data das demonstrações contá-
beis, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros era:

2021 2021
Ativos Financeiros

Caixas e equivalentes de caixa 232.776 297.630
Investimentos 3.645.820 24.092.906

Passivos Financeiros
Fornecedores e contas a pagar 1.709 11.539
Empréstimos e Financiamentos - 22.295.364

Análise de sensibilidade para o risco de taxa de juros: A análise de sensibilidade apresentada 
tem como objetivo demonstrar os saldos dos principais ativos e passivos financeiros, calculados a 
uma taxa projetada para o período de 12 (doze) meses, após 31 de dezembro de 2021, e mensurar 
o impacto das mudanças no resultado e patrimônio líquido da Empresa. Assim, procedeu-se a 
simulação de três cenários: o cenário provável considerou a evolução esperada dos indicadores, 
enquanto os cenários II e III foram feitos com apreciação na taxa de 25% e 50%, respectivamente.

Cenários

Exposição Provável
Variação do 

 índice em 25%
Variação do 

 índice em 50%
Instrumentos em 2021 Risco % Valor % Valor % Valor
Passivos Financeiros
Leste Credit (20.295.364) IPCA + 7,5% 18% (3.653.166) 22,5% (4.566.457) 27% (5.479.748)
Total 20.295.364 (3.653.166) (4.566.457) (5.479.748)
Impacto no resultado e patrimônio líquido - (913.291) (1.826.582)

d) Risco cambial: Esse risco decorre da possibilidade de a Empresa vir a incorrer em perdas por 
conta de flutuações nas taxas de câmbio que impactem os saldos de passivo de empréstimos e 
financiamentos em moeda estrangeira captados no mercado e, consequentemente, as despesas 

financeiras. A Empresa não possui instrumento financeiro com risco cambial. e) Risco de liquidez: 
O Risco de liquidez é o risco em que a Empresa irá encontrar dificuldades em cumprir com as obri-
gações associadas aos seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou 
com outro ativo financeiro. A gestão do risco de liquidez considera a avaliação dos requisitos para 
assegurar a disponibilidade de caixa para atender às suas despesas de capital e operacionais, 
sem causar perdas relevantes ou prejudicar a reputação da Empresa. O valor contábil dos passivos 
financeiros com risco de liquidez está representado a seguir:

2021 2021
Passivos Financeiros

Fornecedores e contas a pagar 1.709 11.539
Empréstimos e Financiamentos - 22.295.364

12.2. Instrumentos financeiros: Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa não possuía ativos ou 
passivos financeiros apresentados pelos seus valores justos por meio do resultado, dessa forma 
são apresentados os ativos e passivos mensurados ao custo amortizado. A informação do valor 
contábil dos instrumentos financeiros da Empresa apresentados nas informações financeiras 
encontra-se a seguir:

2021 2021
Ativos Financeiros

Caixas e equivalentes de caixa 232.776 297.630
Investimentos 3.645.820 24.092.906

Passivos Financeiros
Fornecedores e contas a pagar 1.709 11.539
Empréstimos e Financiamentos - 22.295.364

Diretores: Lucas Bittencourt Lacreta e Denis Lacerda de Queiróz 
Contadora: Juliana Martins Slawinski - CRC/CE 020489

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Aos Acionistas e Administradores da Norte Saneamento S.A. - São Paulo - SP. Opinião com 
ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Norte Saneamento S.A. (“Companhia” 
ou “Norte Saneamento”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
exceto pela ressalva dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com 
ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Norte Saneamento S.A. em 31 de 
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
com ressalva: Investimentos em Coligada Indireta: Conforme mencionado na Nota Explicativa 
n° 6 às demonstrações contábeis, a Companhia possui registrado na rubrica de Investimentos 
o montante de R$24.773 mil, decorrentes de participação societária na coligada indireta Hidro 
Forte Administração e Operação S.A. As demonstrações contábeis da respectiva controlada 
indireta possuem distorções não quantificadas quanto aos seguintes assuntos: i) Divergência não 
conciliada na rubrica de contas a receber no montante de R$3.600 mil, com impacto também 
na rubrica de receita operacional; ii) Ausência de controles auxiliares analíticos para a rubrica 
de imobilizado no montante de R$1.014 mil; iii) Ausência de controles auxiliares analíticos para 
a rubrica de Intangível/Ativo de contrato no montante de R$8.018 mil. Consequentemente não 
foi possível mensurar os possíveis impactos pervasivos desses assuntos nas demonstrações 
contábeis da Norte Saneamento S.A em 31 de dezembro de 2021. Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
com ressalva. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia 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 Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações: 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 Companhia; 
• 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 Companhia. 
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 Companhia 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. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança 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. 
Goiânia, 29 de abril de 2022

 BDO RCS Auditores Associados Ltda. - CRC 2 SP 015165/O-8 - S - SP
Fernando Eduardo Ramos dos Santos - Contador CRC 1 GO 014553/O-0 - S - SP

Perfil de risco visto 
pelas corretoras

Diretor do Grupo Nubank  
cumpre novo mandato na Anbima

Para operar nos 
mercados de valo-
res mobiliários, os 

investidores precisam ter 
uma conta ativa em uma 
corretora de investimen-
tos. Ao abri-la, é necessá-
rio realizar cadastro com 
dados pessoais como no-
me completo, CPF, data de 
nascimento e nacionalida-
de, e também informações 
sobre rendimentos e si-
tuação patrimonial. Além 
desses dados, o cliente 
ainda precisa preencher 
um Questionário de Perfil 
de Investidor, chamado de 
suitability, que tem como 
função identificar seu ape-
tite de risco, considerando 
seus objetivos e conheci-
mento sobre produtos do 
mercado.

Esses dados são solici-
tados por todas as corre-
toras e agentes de inves-
timentos aos seus clientes 
por exigência de uma reso-
lução da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM), 
a ICVM 539. Com essas 
informações, a correto-
ra é capaz de conhecer 
mais sobre o investidor e 
atribuir a ele um perfil de 
risco, para então oferecer 
os produtos que sejam 
compatíveis com seus co-
nhecimentos de mercado e 

objetivos de investimento.
Os perfis geralmente são 

definidos entre conserva-
dor, moderado e arrojado, 
de acordo com a aceitação 
ao risco e tempo espera-
do para retorno dos inves-
timentos. Além disso, os 
investidores também são 
classificados de acordo com 
a renda e o volume disponí-
vel para investimento como 
varejo, qualificado e profis-
sional. O investidor de va-
rejo é o investidor individu-
al, que não investe grandes 
volumes; o qualificado é o 
investidor que tem mais de 
R$ 1 milhão disponível; já o 
profissional dispõe de mais 
de R$ 10 milhões em inves-
timentos.

Preenchimento

“A declaração correta 
dos dados e dos objetivos 
é importante porque os 
agentes e as corretoras só 
podem fazer recomendação 
de produtos que estejam 
alinhados ao perfil de risco 
do investidor. Alguém com 
perfil conservador não deve 
receber recomendação de 
investimento de ações ou 
fundos com alta volatilida-
de e maior risco de perda, 
por exemplo, tampouco um 
investidor de varejo deve ter 

acesso a investimentos vol-
tados para os qualificados. 
Se isso acontecer, e o clien-
te se sentir prejudicado, 
ele pode abrir uma denún-
cia contra a corretora ou o 
agente na BSM e na CVM”, 
explica Andre Demarco, di-
retor de Autorregulação da 
BSM Supervisão de Merca-
dos.

Além de corretoras e 
agentes não poderem su-
gerir investimentos que 
estejam fora do perfil do 
investidor, eles também 
não podem pressionar o 
cliente a mudar seus ob-
jetivos e informações de 
renda no formulário a fim 
de oferecer acesso a pro-
dutos que não estejam de 
acordo com o perfil verda-
deiro.

Por fim, as instituições 
financeiras devem aler-
tar seus clientes quando a 
carteira estiver chegando 
próximo do desenquadra-
mento por conta de um 
resgate das aplicações ou 
mesmo da volatilidade 
do mercado (chamado de 
desenquadramento passi-
vo). O aviso pode ser fei-
to pelos canais digitais da 
instituição e/ou por meio 
de relatórios enviados aos 
clientes ou extratos das 
posições de investimento. 

O advogado Pedro 
Frade de Andra-
de, diretor jurí-

dico do Grupo Nubank, 
permanecerá na vaga de 
conselheiro titular reserva-
da à Associação Brasileira 
das Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Capi-
tais (Anbima) no CRSFN 
(Conselho de Recursos do 
Sistema Financeiro Nacio-
nal). Com a renovação de 
seu mandato, Frade repre-
sentará a Anbima até 2025.

O CRSFN, conhecido 
como “Conselhinho” pe-
lo mercado, integra a es-
trutura do Ministério da 
Economia e é responsável 
por julgar em última ins-
tância administrativa as 
decisões do Banco Central 
(BC), da Comissão de Va-
lores Mobiliário(CVM) e 
do(Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf)).

Dos oito membros titula-
res que compõem o órgão, 
dois deles são indicados 
pelo Ministério da Econo-
mia , um pelo BC e um pe-
la CVM. Os outros quatro 
conselheiros titulares são 
indicados por entidades re-
presentativas dos mercados 
financeiro e de capitais, sen-
do elas a Anbima, a Asso-
ciação Brasileira das Com-
panhias Abertas) (Abrasca), 
a Associação Nacional das 
Corretoras e Distribuidoras 
de Títulos e Valores Mo-
biliários, Câmbio e Merca-
dorias (Anacord) e a Fede-
ração Brasileira de Bancos 
(Febraban).

“Por meio de uma compo-
sição paritária, com represen-
tantes do setor público e da 
iniciativa privada trabalhando 
em conjunto, conseguimos 
fortalecer o diálogo entre 
ambas as esferas, o que é es-
sencial para desenvolver ain-

da mais o nosso mercado”, 
destaca Frade.

Os casos julgados pelo 
CRSFN abrangem uma mi-
ríade de assuntos referentes 
aos mercados financeiros e 
de capitais, como questões de 
direito societário, regulação 
bancária, lavagem de dinhei-
ro, administração de fundos 
de investimento, entre outras.

Soraya Alves, da nossa 
Assessoria Jurídica, destaca 
que Frade, assim como os 
representantes anteriores da 
Anbima no CRSFN, tem au-
tonomia em suas decisões. 
“Oferecemos todo o apoio 
operacional para que nos-
sos representantes possam 
desempenhar suas funções 
adequadamente, e cabe ex-
clusivamente a eles o juízo de 
valor sobre os casos. Não há 
ganho maior para o mercado 
do que uma jurisprudência 
administrativa técnica, previ-
sível e justa”, afirma Alves.

Teoria econômica é tema de workshop gratuito
A EPGE Escola Brasilei-

ra de Economia e Finanças 
(FGV EPGE) realiza um 
workshop gratuito sobre 
“Teoria Econômica e Apli-
cações” nesta sexta-feira 
(20), às 8h. O evento ocor-
rerá no auditório do 12º an-
dar na Sede FGV (Praia de 
Botafogo, 190 - Botafogo, 
Rio de Janeiro/RJ) e tam-
bém será exibido ao vivo 
pelo canal da FGV no You-
tube.

O evento contará com 
uma lista de pesquisadores 
internacionais de destaque: 
Leonardo Bursztyn (U Chi-
cago); David Dillenberger 
(U Penn); Konstantin Mil-
bradt (Northwestern U); 
Paulo Natenzon (Washing-
ton U); Pietro Ortoleva 
(Princeton) e Helios Herre-
ra (Warwick University).

O objetivo é trazer novas 
contribuições das suas atu-
ações em seus respectivos 

campos de pesquisa. Esta 
será uma oportunidade pa-
ra explorar e atualizar o co-
nhecimento da fronteira da 
Teoria Econômica.

Os moderadores serão: 
Humberto Moreira, Coor-
denador de Pós-Graduação 
Acadêmica e Lucas Maestri, 
Coordenador de Pós-Gra-
duação Acadêmica. Para se 
inscrever no evento, acesse 
o site (https://evento.fgv.
br/economictheory/).
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SANTO AVITO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME Nº 09.299.954/0001-11 - NIRE 33.300.285.067

Ata das AGO/E em 29/04/22. 1. Data, Hora e Local: Em 29/04/22, às 14h, na sede social, na Rua do Parque, 31, 
parte, São Cristóvão/RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em face da presença da totalidade 
dos acionistas da Cia., nos termos do § 4º, art. 124, da Lei 6.404/76, conforme Lista de presença de Acionistas (Doc. 
01). Presentes, ainda, os Diretores da Cia. abaixo designados. 3. Mesa: Presidente: Eduardo Backheuser; Secre-
tário: Ricardo Pernambuco Backheuser Junior. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Por unanimidade de 
votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Em AGO: 4.1.1. Aprovar, 
sem ressalvas, as contas dos administradores e as DFs. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/21, pu-
blicadas no Jornal Monitor Mercantil, em 27/04/22 (Doc. 02). 4.1.2. Consignar que a Cia. não distribuirá dividendos, 
considerando que a Cia. apurou prejuízo contábil no exercício de 2021. 4.1.3. Aprovar a remuneração global anual 
dos administradores da Cia. em até R$ 30.000,00, cuja distribuição interna será realizada pela Diretoria, em atenção 
aos critérios fixados no caput do art. 152 da Lei 6.404/76. 4.1.4. Consignar em ata a apresentação feita pela Área 
de Compliance da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., subsidiária integral da Cia., dos trabalhos executa-
dos pela Área e o Comitê de Ética no ano de 2021, tendo os presentes agradecido a apresentação e elogiado os 
trabalhos, reforçando a importância da continuidade de medidas de fortalecimento do Programa de Compliance em 
2022, questão prioritária para a Cia. e seus acionistas. 4.2. Em AGE: 4.2.1. Aprovar o aumento do capital social em 
R$ 25.925.926,20, passando dos atuais R$ 371.259.404,12 para R$ 397.185.330,32, com a emissão de 86.419.754 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,30 por ação, fixado de acordo com 
os parâmetros do art. 170, § 1º, II, da Lei 6.404/76, sendo o valor total da emissão integralmente destinado à conta 
de capital social. As ações deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, em créditos ou moeda corrente 
nacional. 4.2.2. Aprovar a subscrição da totalidade das ações assim emitidas pelos acionistas Ricardo Pernambuco 
Backheuser Junior, Eduardo Backheuser, João Pedro Backheuser e Anna Maria Lessa Backheuser da seguinte 
forma:  (i) o acionista Ricardo Pernambuco Backheuser Junior subscreveu  23.333.334 ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal, perfazendo o preço total de subscrição de R$ 7.000.000,20, tendo a totalidade das ações 
subscritas sido integralizadas no ato, pelo referido subscritor, mediante o aproveitamento de créditos, nesse mesmo 
montante, detidos pelo subscritor contra a Cia.; (ii) o acionista Eduardo Backheuser subscreveu 23.333.334 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, perfazendo o preço total de subscrição de R$ 7.000.000,20, tendo a 
totalidade das ações subscritas sido integralizadas no ato, pelo referido subscritor, mediante o aproveitamento de 
créditos, nesse mesmo montante, detidos pelo subscritor contra a Cia.; (iii) o acionista João Pedro Backheuser subs-
creveu  19.876.543 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, perfazendo o preço total de subscrição de R$ 
5.962.963,90, tendo a totalidade das ações subscritas sido integralizadas no ato, pelo referido subscritor, mediante 
o aproveitamento de créditos, nesse mesmo montante, detidos pelo subscritor contra a Cia.; e (iv) a acionista Anna 
Maria Lessa Backheuser subscreveu 19.876.543 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, perfazendo o 
preço total de subscrição de R$ 5.962.963,90, tendo a totalidade das ações subscritas sido integralizadas no ato, 
pela referida subscritora, mediante o aproveitamento de créditos, nesse mesmo montante, detidos pelo subscritor 
contra a Cia.; tudo na forma dos Boletins de Subscrição que, autenticados pela Mesa, ficam arquivados na sede 
da Cia. (Doc. 03). 4.2.3. Considerar realizado o aumento de capital e alterar o caput do art. 5º do Estatuto Social, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 397.185.330,32, dividido em 543.204.636 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 4.2.4. Aprovar 
a consolidação da nova redação do Estatuto Social, incorporando a alteração acima aprovada, o qual passará a 
vigorar conforme anexo (Doc. 4). 5. Encerramento: Após lavrada, lida e aprovada esta ata, que vai assinada pelos 
presentes. 6. Assinaturas: Presidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Ricardo Pernambuco Backheuser Junior. 
Acionistas: Ricardo Pernambuco Backheuser Junior, Eduardo Backheuser, João Pedro Backheuser e Anna Maria 
Lessa Backheuser. Diretoria: Ricardo Pernambuco Backheuser Junior, Eduardo Backheuser. RJ, 29/04/22.
Estatuto Social: Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto e Duração: Art. 1º - A Santo Avito Participações S.A. 
é uma S/A regida pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável. Art. 2º - A Cia. terá sede e foro na Cidade do 
RJ/RJ, podendo criar ou extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional. 
Art. 3º - A Cia. tem por objeto social a participação na Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A (CNPJ: 
40.450.769/0001-26). Art. 4º - O prazo de duração da Cia. é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: 
Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 397.185.330,32, dividido em 543.204.636 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § Único - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deli-
berações da Assembleia Geral. Capítulo III - Administração: Art. 6º - A Cia. será administrada por uma Diretoria, 
na forma da lei e deste Estatuto. § 1º - Findo o prazo da gestão, os membros da Diretoria permanecerão no exercício 
de seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. § 2º- Os membros da Diretoria ficam dispensados de 
prestar caução como garantia de sua gestão. § 3º - A remuneração dos administradores será fixada pela Assembleia 
Geral, individualmente ou em verba global e anual, sendo, nesse caso, distribuída internamente pela Diretoria. Art. 
7º - A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios da Cia., de acordo com as suas atribui-
ções e sujeito ao disposto na lei, neste Estatuto e nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da Cia.. § 1º - A 
Diretoria da Cia. será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 7 membros designados diretores sem designação 
específica, todos residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia 
Geral, com as atribuições estabelecidas neste Estatuto. § 2º - O mandato dos Diretores será de 3 anos, permitida a 
reeleição, sendo o mandato automaticamente prorrogado até a eleição dos respectivos substitutos. § 3º - A Diretoria 
se reunirá com a presença da maioria de seus membros, sempre que os interesses sociais assim o exigirem, prefe-
rencialmente na sede social, e as suas deliberações serão tomadas por maioria de votos e lavradas em livro próprio. 
§ 4º – Os Diretores da Cia. somente poderão praticar, ou autorizar a prática, no caso de sociedade direta ou indire-
tamente controlada, dos atos mencionados neste parágrafo, mediante expressa aprovação, por escrito, dos acionis-
tas representando 70% do capital da Cia., reunidos ou não em assembleia: (i) alienar ou onerar, ou aprovar a alie-
nação ou oneração, no caso de suas controladas, de bens integrantes do ativo permanente da Cia. e/ou de suas 
controladas, cujo valor isoladamente ou no conjunto de operações realizadas em qualquer período de 12 meses, 
seja igual ou superior ao equivalente em reais a US$ 1.000.000,00, exceto no caso de caução ou garantia exigida da 
Cia. ou de qualquer de suas controladas pelo Poder Concedente para participação em concorrência, licitações e 
procedimentos afins, performance bond, down payment e desconto de duplicatas, cuja prática não depende de pré-
via aprovação; (ii) não distribuição de lucros ou distribuição em desacordo com a política de dividendos de qualquer 
de suas sociedades controladas; (iii) alteração de qualquer disposição do Estatuto ou Contrato Social, inclusive 
mudança de objeto e aumento de capital social; (iv) abertura de capital; (v) contratação por qualquer das controladas 
da Cia., de empréstimos, financiamentos ou outras operações análogas, de qualquer natureza, cujo valor, isolada-
mente ou no conjunto de operações realizadas em qualquer período de 12 meses, faça com que o endividamento 
acumulado de qualquer das controladas da Cia. exceda a 10% do patrimônio líquido da Cia., conforme último balan-
ço então aprovado, exceto no caso de caução ou garantia exigida de qualquer das controladas da Cia. pelo Poder 
Concedente para participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, performance bond, down payment 
e desconto de duplicatas, cuja prática não depende de prévia aprovação; (vi) emissão, pela Cia. e/ou por sociedade 
direta ou indiretamente controlada, de partes beneficiárias, debêntures, bônus de subscrição, e/ou outros valores 
mobiliários, conversíveis ou não, opções de compra de ações e/ou de qualquer outro título conversível em ações ou 
que outorgue direito à participação nos lucros, bem como contratação de qualquer negócio que possa produzir efei-
tos semelhantes; (vii) participação em operações de incorporação, cisão, fusão, transformação de tipo societário ou 
outra forma de reorganização societária; (viii) concessão de garantias pela Cia. ou por suas controladas, salvo no 
caso de garantias concedidas a funcionários em contrato de locação de imóveis cujos aluguéis sejam inferiores ao 
equivalente em reais a US$10.000,00, exceto no caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas 
controladas pelo Poder Concedente para participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, performan-
ce bond, down payment e desconto de duplicatas, cuja prática não depende de prévia aprovação; (ix) aprovação das 
demonstrações financeiras de sociedade direta ou indiretamente controlada pela Cia.; (x) alienação ou oneração, 
inclusive mediante licenciamento, a qualquer título, de bens objeto de propriedade intelectual e/ou outros ativos in-
tangíveis pertencentes à Cia. ou de qualquer de suas controladas; (xi) aquisição de bens, móveis ou imóveis, cujo 
valor exceda individualmente ao equivalente em reais a US$1.000.000,00 ou a US$6.000.000,00 no conjunto de 
operações análogas dentro de qualquer período de 12 meses; e (xii) aprovação ou desvio da política salarial e de 
participação nos lucros de funcionários e/ou administradores de qualquer das controladas da Cia.. (xiii) indicar, dentro 
do corpo técnico das controladas da Cia., os profissionais que terão a responsabilidade técnica pela execução de 
serviços profissionais prestados por qualquer das controladas da Cia.; (xiv) aprovar a prestação, pelos acionistas da 
Cia., de garantias reais e/ou de garantias pessoais, exigidas da Cia. e/ou de qualquer de suas controladas, para o 
levantamento de empréstimos junto a terceiros; e (xv) definir a orientação de voto a ser manifestada pelos Diretores 
da Cia., ou de suas controladas, conforme o caso, em qualquer assembleia ou reunião de sócios de sociedade de que 
participe, direta ou indiretamente, ou ainda, autorizar os diretores a autorizarem a prática por sociedades direta ou 
indiretamente controladas de qualquer ato que dependa de aprovação de acionistas representando a maioria do ca-
pital social da respectiva sociedade, com exceção das matérias listadas nos §§ 3º e 4º do art. 12 deste Estatuto, as 
quais dependerão de deliberação pelos acionistas, observados os quoruns ali previstos. § 5º - Os Diretores da Cia. 
somente poderão praticar, ou autorizar a prática, no caso de sociedade direta ou indiretamente controlada, dos atos 
mencionados neste parágrafo, mediante expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representando 90% do ca-
pital da Cia., reunidos ou não em assembleia: (i) realização de qualquer negócio com acionistas ou administradores 
da Cia. ou pessoa ligada a qualquer deles, assim consideradas aquelas definidas como tal pela legislação do impos-
to de renda; (ii) caução ou qualquer outra forma de oneração de ações da Cia. e/ou de sociedade direta ou indireta-
mente controlada; (iii) liquidação, dissolução e/ou pedido de falência da Cia. e/ou de sociedade direta ou indiretamen-
te controlada; (iv) a contratação pela Cia., de empréstimos, financiamentos ou outras operações análogas, de qualquer 
natureza, cujo valor, isoladamente ou no conjunto de operações realizadas em qualquer período de 12 meses, faça 
com que o endividamento acumulado da Cia. seja superior a 5% do patrimônio líquido da Cia., conforme último balan-
ço então aprovado; (v) alienação ou oneração, ou aprovação da alienação ou da oneração, no caso de suas contro-
ladas, de ações ou participações societárias detidas pela Cia. ou por qualquer de suas controladas. Art. 8º – Ressal-
vada a hipótese prevista no art. 10, (vii) deste Estatuto, todos os atos que criem obrigações para a Cia. ou desonerem 
terceiros de obrigações para com a Cia. deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Cia., ser praticados 
por escrito, mediante documentos assinados: (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) por um Diretor em conjunto com um 
procurador com poderes especiais e específicos, ou (iii) por 2 procuradores com poderes especiais e específicos. 
Art. 9º - As procurações outorgadas pela Cia. serão sempre assinadas conjuntamente por 2 Diretores, devendo 
conter descrição pormenorizada dos poderes outorgados e terão prazo determinado de duração, limitado a 1 ano, 
exceto as procurações para fins judiciais, que poderão ser por prazo indeterminado. Art. 10º – Respeitado o dispos-
to no artigo 8º, a Cia. poderá ser representada por 1 Diretor ou por 1 procurador, com poderes específicos e espe-
ciais, agindo isoladamente, nas seguintes circunstâncias: (i) em assuntos de rotina perante os órgãos públicos fede-
rais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista; (ii) na cobrança de quaisquer pagamentos 
devidos à Cia.; (iii) na assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros; (iv) no endosso de instrumentos 
destinados à cobrança ou depósito em nome da Cia.; (v) na representação da Cia. nas Assembleias Gerais de so-
ciedades em que tenha participação acionária; (vi) na representação da Cia. em juízo; e (vii) excepcionalmente, em 
qualquer outro ato, desde que haja autorização expressa da Diretoria, mediante ata de reunião assinada por todos os 
Diretores. Capítulo IV - Assembleia Geral: Art. 11 - A Assembleia Geral, com as suas funções e atribuições previstas 
em lei e pelo presente estatuto, reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins previstos 
em lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem. § 1º - A Assembleia Geral, convo-
cada nos termos da lei e deste Estatuto, por qualquer dos Diretores ou acionistas, que designará o secretário da 
reunião. § 2º - Será dispensada convocação prévia para aquelas Assembleias às quais comparecerem todos os 
acionistas. § 3º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, nos Acordos de 
Acionistas registrados na sede da Cia. e neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os 
votos em branco. § 4º - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários nomeados 
na forma do § 1º do art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser depositados na 
sede social, com 2 dias de antecedência da data marcada para a Assembleia Geral. Capítulo V - Conselho Fiscal: 
Art. 12 - O Conselho Fiscal, com as funções fixadas em lei, será composto de 3 membros efetivos e 3 suplentes, 
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. § 1º- O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais 
em que sua instalação for solicitada por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 das ações com direito a voto, ou 
5% das ações sem direito a voto, e cada período de funcionamento terminará na 1ª AGO subsequente. § 2º - A re-
muneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. § 3º - As deliberações 
do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VI – Acordo de Acio-
nistas: Art. 13 - Os acordos de acionistas registrados na sede da Cia. que estabeleçam cláusulas e condições em 
caso de alienação de ações de sua emissão, disciplinem o direito de preferência na respectiva aquisição ou regulem 
o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela Cia. e pela sua administração. Capítulo VII – 
Exercício Social e Lucros: Art. 14 - O exercício social termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada 
exercício social, serão levantadas pela Diretoria, as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as 
normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Art. 15 - Do 
lucro líquido do exercício remanescente, depois de deduzidas as participações que forem atribuídas aos administra-
dores, na forma do art. 7º, § 6º deste Estatuto, 5% serão destinados à reserva legal até que atingidos os limites le-
gais. Do saldo: (a) 50%, serão destinados ao pagamento de dividendo obrigatório; e (b) até 50% serão destinados à 
Reserva de Investimento para financiar a expansão das atividades da Cia., salvo destinação diversa determinada 
por acionistas representando 70% do capital da Cia.. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, será distribuído 
aos acionistas como dividendo complementar. § 1º - A Cia. poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em 
períodos menores, sendo facultado aos acionistas declarar dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, 
bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os limites le-
gais. § 2º - Os dividendos poderão ser pagos em moeda corrente ou bens e no prazo de lei. § 3º - A Cia. poderá, 
ainda, pagar juros sobre o capital próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável. § 4º - Os dividendos inter-
mediários e os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social serão computados, por seu valor 
líquido, para satisfação do dividendo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e serão creditados 
como antecipação do dividendo obrigatório. Capítulo VIII – Liquidação: Art. 16 - A Cia. somente será dissolvida e 
entrará em liquidação por deliberação dos acionistas ou nos demais casos previstos em lei. § 1º - Caberá à Assem-
bleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. § 2º - A 
Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho 
Fiscal para o período de liquidação. RJ, 29/04/22. Eduardo Backheuser - Presidente; Ricardo Pernambuco Backheu-
ser Junior - Secretário. Jucerja em 16/05/22 sob o nº 4889946. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF N° 40.450.769/0001-26 - NIRE 33300032614

Ata das AGO/E em 29/04/22. 1. Data, hora e local: Em 29/04/22, às 10h, na sede social, na Rua do Parque, 31, São 
Cristóvão/RJ. 2. Presença: Convocação dispensada, em face da presença da acionista da Cia. representando 100% 
do capital social, nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme lista de Presença de Acionista (Doc. 01). 
Presentes, ainda, os Diretores da Cia. abaixo designados; e Mário Vieira Lopes, representante da BKR - Lopes Ma-
chado Auditores, auditor independente da Cia. 3. Mesa: Presidente: Fábio Medeiros Junqueira Meirelles; Secretário: 
Eduardo Backheuser. 4. Ordem do dia e Deliberações: Por unanimidade de votos, observados os impedimentos 
legais, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Em AGO: 4.1.1. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos admi-
nistradores e as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/21, com o parecer sem 
ressalva dos auditores independentes publicadas em 27/04/22 no Jornal Monitor Mercantil (Doc. 02). 4.1.2. Consignar 
que a Cia. não distribuirá dividendos, considerando que a Cia. apurou prejuízo contábil no exercício de 2021. 4.1.3. 
Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício social de 2022 em até R$ 3.000.000,00. 
4.1.4. Consignar em ata a apresentação feita pela Área de Compliance dos trabalhos executados pela Área e pelo 
Comitê de Ética no exercício de 2021, tendo os representantes da Acionista presentes agradecido, elogiado os traba-
lhos e as medidas de aperfeiçoamento implantadas no exercício, reforçando a importância da continuidade de medi-
das para fortalecimento do Programa de Compliance em 2022, questão prioritária para a Cia. e seus acionistas. 4.2. 
Em AGE: 4.2.1. Aprovar o aumento do capital social em R$ 25.900.000,00, passando dos atuais R$ 384.910.612,16 
para R$ 410.810.612,16, com a emissão de 92.500.000 ações, sendo 55.248.058 ordinárias e 37.251.942 preferen-
ciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,28 por ação, fixado de acordo com os 
parâmetros do art. 170, §1º, II, da Lei 6.404/76, sendo o valor total da emissão integralmente destinado à conta de 
capital social. As ações deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, em créditos ou moeda corrente na-
cional. 4.2.2. Aprovar a subscrição da totalidade das ações assim emitidas pela acionista Santo Avito Participações 
S.A., que subscreveu as 92.500.000 ações, sendo 55.248.058 ordinárias e 37.251.942 preferenciais, todas nominati-
vas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,28 por ação, fixado de acordo com os parâmetros do art. 170, 
§1º, II, da Lei 6.404/76, perfazendo o preço total de subscrição de R$ 25.900.000,00, tendo a totalidade das ações 
subscritas sido integralizadas no ato, pela referida subscritora, mediante o aproveitamento de créditos, nesse mesmo 
montante decorrentes de adiantamentos para futuro aumento de capital, detidos pela subscritora contra a Cia., tudo 
na forma do Boletim de Subscrição que, autenticados pela Mesa, ficam arquivados na sede da Cia. (Doc. 03). 4.2.3. 
Considerar realizado o aumento de capital e alterar o caput do art. 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 410.810.612,16, dividido em 
639.418.198 ações, sendo 381.909.337 ordinárias e 257.508.861 preferenciais, todas nominativas e sem valor nomi-
nal.” 4.2.4. Excluir o § único do art. 3º do Estatuto Social. 4.2.5. Aprovar a consolidação da nova redação do Estatuto 
Social, incorporando a alteração acima aprovada, o qual passará a vigorar conforme anexo (Doc. 04). 5. Encerra-
mento: Após lavrada, lida e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes. 6. Assinaturas: Presidente: Fábio 
Medeiros Junqueira Meirelles; Secretário: Eduardo Backheuser. Acionista: Santo Avito Participações S.A., por seus 
diretores Ricardo Pernambuco Backheuser Junior e Eduardo Backheuser. Representante do auditor independente da 
Cia., BKR - Lopes Machado Auditores: Mário Vieira Lopes. RJ, 29/04/22. Estatuto Social: Capítulo I - Denomina-
ção, Sede, Objeto e Duração: Art. 1º - A Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. é uma S.A. regida pelo presen-
te Estatuto e pela legislação aplicável. Art. 2º - A Cia. terá sede e foro na Cidade do RJ/RJ, podendo criar ou extinguir 
filiais, agências, depósitos, escritórios, representações e dependências similares em qualquer parte do território na-
cional ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria. Art. 3º - A Cia. tem por objeto social: (i) a execução de servi-
ços de engenharia civil, diretamente ou através de terceiros, incluindo, mas não se limitando a, serviços de terraple-
nagem, de pavimentação, de saneamento, de irrigação, de construção civil, inclusive o planejamento, a organização 
e incorporação de empreendimentos imobiliários, de instalações, de montagens industriais e mecânicas, bem como 
a construção de oleodutos e gasodutos, obras ferroviárias, portuárias e aeroportuárias, serviços de dragagem e de-
mais atividades de engenharia subaquática e a compra e venda de materiais ou equipamentos necessários a tais 
serviços. (ii) a atuação como armadora de embarcações utilizadas na prestação de seus serviços, inclusive dragas, 
flutuantes e chatas; (iii) a exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus; (iv) exploração, 
direta ou indiretamente, de concessões de obras e serviços públicos, inclusive através de parceria público-privadas, 
especialmente aqueles voltados à operação de estradas de rodagem, infra-estruturas ferroviárias e metroviárias, sa-
neamento urbano e coletas de lixo; (v) a atuação em consórcios, “joint-ventures” ou sociedades em conta de partici-
pação, com empresas congêneres ou não, visando participação associativa em licitações e execução de serviços de 
engenharia em geral; (vi) participação em quaisquer outras sociedades comerciais ou civis, como sócia ou quotista; 
(vii) exploração de atividades agrícolas e pastoris, com a comercialização dos produtos oriundos dessas atividades; 
e (viii) prestação de serviços de navegação de apoio portuário e marítimo e de navegação de cabotagem. Art. 4º - O 
prazo de duração da Cia. é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Art. 5º - O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 410.810.612,16, dividido em 639.418.198 ações, sendo 381.909.337 ordinárias e 
257.508.861 preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” §1º - Cada ação ordinária corresponde a um voto 
nas deliberações da Assembleia Geral. §2º - As ações preferenciais não terão direito de voto e terão prioridade no 
reembolso do capital, sem prêmio, em caso de dissolução ou liquidação, participando no rateio do dividendo em 
igualdade de condições com as ações ordinárias, como determina o Art. 17 da Lei 6.404/76. §3º - Os aumentos de 
capital por subscrição poderão compreender apenas ações ordinárias, ou ações preferenciais, ou, ainda, ações ordi-
nárias e preferenciais, sem guardar proporção com as ações ordinárias, devendo as ações ser emitidas por seu valor 
patrimonial à época, respeitado o limite estabelecido no Art. 15, §2º, da Lei 6.404/76. Capítulo III - Administração da 
Cia.: Art. 6º - A Cia. será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. Art. 7º - A Diretoria da Cia. 
será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 membros, sendo um Diretor Geral e até 3 Diretores sem designação 
específica, todos residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia 
Geral, com as atribuições estabelecidas neste Estatuto e outras que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral, pela 
Diretoria ou pelo Diretor Geral. §5º - O mandato dos Diretores será de 3 anos, permitida a reeleição, sendo o manda-
to automaticamente prorrogado até a eleição e posse dos respectivos substitutos. §6º - Os Diretores serão investidos 
nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, dentro dos 30 dias que 
se seguirem a sua eleição. Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, 
sendo dispensadas quaisquer outras formalidades. §7º - Em suas ausências temporárias ou impedimentos eventuais, 
cada Diretor será substituído por quem for indicado, por escrito, pela Diretoria. §8º - Compete à Diretoria conceder 
licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 dias, quando remunerada. §9º - A remuneração dos 
Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em seu montante individual ou global, sendo que, em caso de ser fixado 
montante global, a distribuição interna será feita pela Diretoria, ficando os Diretores dispensados de prestar caução 
em garantia de sua gestão. §10º - A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores participação no lucro da 
Cia., observadas as limitações legais aplicáveis. §11º - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor caberá à Assembleia 
Geral eleger o novo Diretor, fixando o prazo da gestão. Art. 8º - A Diretoria terá plenos poderes de administração e 
gestão dos negócios da Cia., de acordo com as suas atribuições e sujeito ao disposto na lei e neste Estatuto. §1º - A 
Diretoria poderá indicar para os acionistas profissionais com o perfil e currículo compatíveis para o exercício do cargo 
de Compliance Officer. A eleição e destituição do Compliance Officer será realizada somente pelos acionistas, reuni-
dos ou não em Assembleia Geral. §2º - A prática dos seguintes atos pela Cia., ou autorização para sua prática por 
qualquer sociedade controlada direta ou indiretamente pela Cia., depende de prévia e expressa aprovação, por escri-
to, dos acionistas representando a maioria do capital social, reunidos ou não em Assembleia Geral: (i) aprovação do 
planejamento compromisso anual; (ii) alienação ou oneração de qualquer bem do ativo permanente cujo valor, isola-
damente ou no conjunto de operações realizadas em qualquer período de 12 meses, seja igual ou superior ao equi-
valente em Reais a US$1.000.000,00, exceto no caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas 
controladas pelo Poder Concedente para participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, performan-
ce bond, down payment e desconto de duplicatas, cuja prática não depende de prévia aprovação; (iii) aprovação ou 
desvio da política salarial e de participação nos lucros de funcionários e/ou administradores; (iv) aprovação de qual-
quer promoção de executivos e de funcionários cujos salários mensais excedam, individualmente, ao equivalente em 
Reais a US$ 10.000,00 por mês; (v) aquisição de bens, móveis ou imóveis, cujo valor exceda individualmente ao 
equivalente em Reais a US$1.000.000,00 ou a US$6.000.000,00 no conjunto de operações análogas realizadas den-
tro de qualquer período de 12 meses; (vi) concessão de empréstimo em montante superior ao equivalente em Reais 
a US$5.000,00 por funcionário ou administrador, ou em montante que faça com que o total de empréstimos penden-
tes, no conjunto ou por pessoa, ultrapasse o equivalente em Reais a US$50.000,00; (vii) contratação de empréstimo, 
financiamento e/ou operação de endividamento, de qualquer natureza, em montante que faça com que o valor acu-
mulado do endividamento da Cia. exceda a 5% do patrimônio líquido da Cia., conforme último balanço então aprova-
do, exceto no caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas controladas pelo Poder Concedente 
para participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, performance bond, down payment e desconto de 
duplicatas, cuja prática não depende de prévia aprovação; (viii) concessão de garantia, salvo no caso de garantias 
concedidas a funcionários em contratos de locação de imóveis e desde que tais garantias não envolvam valores totais 
superiores ao equivalente em Reais a US$10.000,00, exceto no caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou qual-
quer de suas controladas pelo Poder Concedente para participação em concorrência, licitações e procedimentos 
afins, performance bond, down payment e desconto de duplicatas; (ix) aquisição, alienação ou oneração, inclusive 
mediante licenciamento, a qualquer título, de bens objeto de propriedade intelectual e/ou outros ativos intangíveis;  (x) 
realização de qualquer negócio com acionistas e/ou pessoas ligadas a acionistas e/ou administrador, assim conside-
radas aquelas definidas como tal pela legislação do IR; (xi) caução ou qualquer outra forma de oneração de ações da 
Cia. e/ou de sociedade direta ou indiretamente controlada; (xii) liquidação, dissolução e/ou pedido de falência da Cia. 
e/ou de sociedade direta ou indiretamente controlada; (xiii) abertura de capital; e (xiv) alienação ou oneração, ou 
aprovação da alienação ou da oneração, no caso de suas controladas, de ações ou participações societárias detidas 
pela Cia. ou por qualquer de suas controladas. Art. 9º - A Diretoria se reunirá preferencialmente na sede social, com 
a presença da maioria de seus membros, sempre que os interesses sociais assim o exigirem, sendo as suas delibe-
rações tomadas por maioria de votos e lavradas em livro próprio. Art. 10 - Ressalvada a hipótese prevista no item (vii) 
do Art. 12, todos os atos que criem obrigações para a Cia. ou desonerem terceiros de obrigações para com a Cia. 
deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Cia., ser praticados por escrito, mediante documentos assina-
dos: (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) por um Diretor em conjunto com um procurador com poderes especiais e es-
pecíficos, ou por (iii) 2 procuradores com poderes especiais e específicos. Art. 11 - Ressalvada a hipótese prevista no 
item (vii) do Art. 12, as procurações outorgadas pela Cia. serão sempre assinadas; (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) 
por um Diretor em conjunto com um procurador com poderes especiais e específicos, devendo conter descrição por-
menorizada dos poderes outorgados e terão prazo determinado de duração, limitado a 1 ano, exceto as procurações 
outorgadas para fins judiciais, que poderão ser por prazo indeterminado. Art. 12 - A Cia. poderá ser representada por 
apenas 1 Diretor ou por 1 procurador, nas seguintes circunstâncias: (i) em assuntos de rotina perante os órgãos pú-
blicos federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista; (ii) na cobrança de quaisquer 
pagamentos devidos à Cia.; (iii) na assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros; (iv) no endosso de ins-
trumentos destinados à cobrança ou depósito em nome da Cia.; (v) na representação da Cia. nas Assembleias Gerais 
de sociedades em que tenha participação acionária, obedecido o voto e as orientações estabelecidas pelos acionis-
tas; (vi) na representação da Cia. em juízo; e (vii) excepcionalmente, em qualquer outro ato, inclusive outorga de 
mandatos, desde que haja autorização expressa da Diretoria, mediante ata de reunião assinada por todos os Direto-
res. Capítulo IV - Assembleia Geral: Art. 13 - A Assembleia Geral, com as funções e atribuições previstas em lei e 
pelo presente Estatuto, reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins previstos em lei, e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas. §1º - A Assembleia 
Geral, convocada nos termos da lei e deste Estatuto, será presidida por um representante dos acionistas, ou por outra 
pessoa que seja escolhida pelos acionistas presentes, sendo o secretário designado pelo presidente da Assembleia. 
§2º - Será dispensada convocação prévia para aquelas Assembleias às quais comparecerem todos os acionistas. §3º 
- Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários nomeados na forma do §1º do 
Art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser depositados na sede social, com an-
tecedência mínima de 3 dias da data marcada para a Assembleia Geral. Art. 14 - As deliberações da Assembleia 
Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos 
em branco. Capítulo V - Área de Compliance: Art. 15 - A Área de Compliance, composta por um Compliance Officer, 
eleito e destituível pelos acionistas, e por uma equipe de profissionais capacitados e habilitados a desenvolverem 
seus trabalhos, deve zelar pela implantação e constante aprimoramento do Sistema de Gestão Antissuborno Com-
pliance e Concorrencial (SGACC), contando com o apoio de um Comitê de Ética. § Único - De modo a assegurar o 
resultado de seus trabalhos, a Área de Compliance foi criada como uma estrutura independente, traduzindo-se essa 
independência nos seguintes aspectos: (i) Reporta-se diretamente aos acionistas, não estando subordinada a empre-
gado ou diretor da Carioca; (ii) é dotada da autonomia e responsabilidade necessárias para o concreto desempenho 
das suas funções; (iii) tem acesso a qualquer colaborador da Carioca, devendo obter deste a necessária cooperação, 
bem como a quaisquer registos, informações e documentos que se mostrem necessários para o desenvolvimento das 
suas atividades; (iv) tem o direito de promover verificações de conformidade in situ em qualquer filial ou obra da Ca-
rioca; (v) tem o dever de investigar denúncias de não conformidades legais ou infrações ao Sistema de Gestão Antis-
suborno Compliance e Concorrencial (SGACC), bem como centralizar as informações e reportar as autoridades 
competentes, em caso de necessidade. Capítulo VI - Conselho Fiscal: Art. 16 - O Conselho Fiscal da Cia., com as 
funções fixadas em lei, será composto de 3 ou 5 membros efetivos e 3 ou 5 suplentes, acionistas ou não, eleitos pela 
Assembleia Geral. §1º - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que sua instalação for soli-
citada por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a 
voto, e cada período de funcionamento terminará na primeira AGO subsequente. §2º - A remuneração dos membros 
do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. §3º - As deliberações do Conselho Fiscal serão 
tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VI - Exercício Social e Lucros: Art. 17 - O exer-
cício social termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas pela Di-
retoria, as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreende-
rão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Art. 18 - Do lucro líquido do exercício remanescente depois 
de deduzidas as participações que forem atribuídas aos administradores, na forma do Art. 7º, §6º deste Estatuto, 5% 
serão destinados à reserva legal até que atingidos os limites legais. Do saldo (a) 25% serão destinados ao pagamen-
to de dividendo obrigatório; e (b) até 75% serão destinados à Reserva de Investimento para financiar a expansão das 
atividades da Cia., salvo destinação diversa determinada pela Assembleia Geral. O saldo do lucro líquido ajustado, se 
houver, será distribuído aos acionistas como dividendo complementar. §1º - A Cia. poderá levantar balanços semes-
trais, trimestrais ou em períodos menores, sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do lucro apurado 
nesses balanços, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedeci-
dos os limites legais. §2º - Os dividendos poderão ser pagos em moeda corrente ou bens e no prazo de lei. §3º - A 
Cia. poderá, ainda, pagar juros sobre o capital próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável. §4º - Os dividen-
dos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social poderão ser computados, 
por seu valor líquido total ou parcial, para satisfação do dividendo obrigatório do exercício social em que forem distri-
buídos, devendo ser, nesse caso, creditados como antecipação de dividendos. Capítulo VII - Liquidação: Art. 19 - A 
Cia. somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação dos acionistas ou nos demais casos previstos 
em lei. §1º - Caberá à Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fi-
xar-lhe a remuneração. §2º - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado 
em lei, elegerá o Conselho Fiscal para o período de liquidação. RJ, 29/04/22. Fábio Medeiros Junqueira Meirelles - 
Presidente; Eduardo Backheuser - Secretário. Jucerja em 11/05/22 sob o nº 4883300. Jorge Paulo Magdaleno Filho 
- Secretário Geral.
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LARGO DA CARIOCA PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME 35.687.756/0001-35 - NIRE 33300333461 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022 
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 17 de maio de 2022, às 10h, na 
sede social da LARGO DA CARIOCA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Alcindo Gua-
nabara n° 25, sala 1804 Centro, CEP 20.031-130. 2. CONVOCAÇÃO E PRE-
SENÇA. Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do 
artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas altera-
ções posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes os 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, confor-
me assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da 
Companhia. 3. MESA: Presidente: Rodrigo Feitosa. Secretário: Rodrigo Aze-
vedo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) 1ª (primeira) emissão pela 
Companhia de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, nos 
termos da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada (“Debêntures”) 
no valor total de R$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões) (“Emis-
são”), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos ter-
mos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do 
Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da Comissão de Valores Mo-
biliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Ins-
trução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicá-
veis (“Oferta Restrita”); (ii) autorização para a prática, pela Diretoria da 
Companhia, de todo e qualquer ato necessário ou conveniente à realização 
da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando a, (a) con-
tratação de instituição financeira autorizada a operar no mercado de capitais 
para realizar a colocação das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita 
(“Coordenador Líder”); (b) contratação dos demais prestadores de serviços 
para fins da Oferta Restrita, tais como o agente fiduciário (“Agente Fiduciá-
rio”), que representará a comunhão dos titulares das Debêntures (“Debentu-
ristas”), o escriturador, o agente liquidante, a agência de classificação de ris-
co, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), os assessores legais, 
entre outros; (c) a negociação e a celebração da “Instrumento Particular de 
Escritura da 1ª (Primeira) Emissão De Debêntures Simples, Não Conversíveis 
Em Ações, Da Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejus-
sória, Em Série Única, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos De 
Distribuição Da Largo Da Carioca Participações S.A.” (“Escritura de Emis-
são”), do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de De-
bêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da 1ª Emissão da 
Largo da Carioca Participações S.A.” (“Contrato de Distribuição”) e dos de-
mais documentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita 
(inclusive eventuais aditamentos); e (iii) ratificação de todos os atos já prati-
cados, relacionados às deliberações acima. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a 
Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer restri-
ções, aprovadas pela acionista titular da totalidade das ações representativas 
do capital social da Companhia: (i) Autorizar a lavratura da presente ata em 
forma de sumário; (ii) Autorizar a realização da Emissão e da Oferta Restrita, 
que serão formalizadas nos termos da Escritura de Emissão, e atenderão às 
características abaixo descritas, dentre outras: (a) Número da Emissão. As 
Debêntures representam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Compa-
nhia. (b) Número de Séries. A Emissão será realizada em série única. (c) 
Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$ 125.000.000,00 
(cento e vinte e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da 
Emissão”). (d) Quantidade. Serão emitidas 125.000 (cento e vinte e cinco 
mil) Debêntures. (e) Espécie. As Debêntures serão da espécie com garantia 
real, com garantia adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das 
Sociedades por Ações, nos termos da Escritura de Emissão. (f) Conversibi-
lidade. As Debêntures serão simples, não serão conversíveis e não permutá-
veis em ações de emissão da Companhia. (g) Valor Nominal Unitário. As 
Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data 
de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (h) Data de Emissão. Para todos os 
efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15 de maio de 2022 
(“Data de Emissão”). (i) Data de Início da Rentabilidade. Para todos os fins 
e efeitos legais, a data de início da rentabilidade será a Primeira Data de In-
tegralização das Debêntures. (“Data de Início da Rentabilidade”). (j) Prazo e 
Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado facul-
tativo total das Debêntures, de oferta de resgate antecipado total e/ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos ter-
mos previstos na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de 6 
(seis) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de 
maio de 2028 (“Data de Vencimento”). (k) Depósito para distribuição: As 
Debêntures serão depositadas para distribuição no mercado primário por 
meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo a distribuição das Debêntures liquidada fi-
nanceiramente por meio da B3. (l) Depósito para negociação e custódia 
eletrônica. Observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures 
serão depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CE-
TIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operaciona-
lizado pela B3, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeira-
mente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. 
(m) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização. 
As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA, à vista, no 
ato da subscrição, a partir da primeira Data de Integralização (conforme abai-
xo definido), pelo seu Valor Nominal Unitário (“Data de Integralização”), e em 
moeda corrente nacional, de acordo com os procedimentos da B3. As Debên-
tures que venham a ser integralizadas após a primeira Data de Integralização 
serão integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor No-
minal Unitário, acrescido da Remuneração (conforme abaixo definida), calcu-
lada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização ou Data de 
Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definida) imediatamente an-
terior, conforme o caso, até a data da efetiva integralização. As Debêntures 
poderão ser subscritas com ágio ou deságio, a ser definido, se for o caso, no 
ato de subscrição das Debêntures, desde que garantido tratamento equâni-
me aos investidores em cada Data de Integralização. (n) Forma e Compro-
vação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominati-
va, escritural, sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de 
direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido 
pelo Escriturador (conforme definido abaixo), e, adicionalmente, com relação 
às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será expe-
dido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante 
de titularidade de tais Debêntures. (o) Destinação dos Recursos. Os recur-
sos obtidos pela Emissora com as Debêntures serão utilizados integralmente 
para: (i) financiamento para a aquisição, pela Emissora, de 58,6% (cinquenta 
e oito inteiros e seis centésimos por cento) das ações de emissão da Fiadora 
(“Ações” e “Aquisição” respectivamente); e (ii) reforço de caixa da Emissora. 
(p) Distribuição e Colocação. As Debêntures serão objeto de oferta pública 
de distribuição com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei do 
Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposi-
ções legais e regulamentares aplicáveis, sob o regime de garantia firme de 
colocação para o Valor Total da Emissão, nos termos do Contrato de Distribui-
ção, com a intermediação do Coordenador Líder, tendo como público alvo 
investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da 
Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor (“Resolu-
ção CVM 30” e “Investidores Profissionais”, respectivamente). (q) Atualiza-
ção Monetária. O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado 
monetariamente. (r) Remuneração das Debêntures. Sobre o Valor Nominal 
Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntu-
res incidirão juros remuneratórios equivalentes a 100% (cem por cento) da 
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinan-
ceiros de um dia, “over extra grupo”, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário 
disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), 
acrescida do spread ou sobretaxa de 2,95% (dois inteiros e noventa e cinco 
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por 
Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a Data de 
Pagamento de v imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até o fi-
nal de cada Período de Integralização (conforme definido abaixo), exclusive, 
de acordo com a fórmula presente na Escritura de Emissão (“Remuneração 
das Debêntures”). (s) Período de Capitalização. O Período de Capitalização 
de capitalização da Remuneração das Debêntures (“Período de Capitaliza-
ção”), para o primeiro Período de Capitalização, o intervalo de tempo que se 
inicia na primeira Data de Integralização das Debêntures (inclusive) e termina 
na primeira Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures (exclusi-
ve), e, para os demais Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo que se 
inicia em uma Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures (inclusi-
ve) e termina na Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures sub-
sequente (exclusive). Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem 
solução de continuidade, até a Data de Vencimento das Debêntures. (t) Paga-
mento da Remuneração. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 
resgate antecipado facultativo total das Debêntures, de oferta de resgate an-
tecipado total, de amortização extraordinária facultativa e/ou de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previs-
tos na Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga, 
semestralmente, a partir Data de Emissão (exclusive), de acordo com a tabe-
la presente na Escritura de Emissão (individualmente, uma “Data de Paga-
mento da Remuneração das Debêntures”). (u) Pagamento do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 
resgate antecipado facultativo total das Debêntures, de oferta de resgate an-
tecipado total, de amortização extraordinária facultativa e/ou de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previs-
tos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntu-
res será amortizado semestralmente, a partir do 24º (vigésimo quarto) mês, 

inclusive, contado da Data de Emissão, de acordo com a tabela presente na 
Escritura de Emissão. (v) Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão prorro-
gados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na 
Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu ven-
cimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil. Para fins da Escritura de 
Emissão, entende-se por “Dia(s) Útil(eis)”: (a) com relação a qualquer obriga-
ção pecuniária realizada no âmbito da B3, inclusive para fins de cálculo, qual-
quer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; e (b) 
com relação a qualquer obrigação pecuniária fora do âmbito da B3, qualquer 
dia que não seja sábado, domingo, feriado declarado nacional, feriado esta-
dual ou municipal na cidade da sede da Emissora. (w) Local de Pagamento. 
Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores even-
tualmente devidos pela Companhia e/ou pela Fiadora, nos termos da Escritu-
ra de Emissão, serão realizados (i) pela Companhia, no que se refere a paga-
mentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração, a prêmio de 
resgate antecipado ou de amortização antecipada e aos Encargos Morató-
rios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente 
na B3, por meio da B3; (ii) pela Companhia, caso as Debêntures não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3, por meio do Escriturador ou em sua 
sede, conforme o caso; ou (iii) pela Fiadora, em qualquer caso, por meio do 
Escriturador ou em sua sede, conforme o caso. (x) Encargos Moratórios. 
Ocorrendo a impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela 
Companhia e/ou pela Fiadora (conforme definida abaixo) aos Debenturistas 
nos termos da Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento da Re-
muneração das Debêntures, calculada pro rata temporis, incidirão, indepen-
dentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: (i) 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis 
desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa 
moratória não compensatória de 2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”). 
(y) Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada. (z) 
Garantia Real. Para assegurar o pagamento fiel, pontual e integral de todos 
e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo Valor Nominal Unitá-
rio das Debêntures, da Remuneração, Encargos Moratórios e demais encar-
gos aplicáveis, devidos pela Emissora e/ou pela Fiadora nos termos das De-
bêntures e da Escritura de Emissão, incluindo todo e qualquer custo ou 
despesa necessário comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário, in-
clusive, por seus honorários, e/ou pelos Debenturistas em decorrência de 
processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais ne-
cessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das De-
bêntures e/ou da Escritura de Emissão, bem como o cumprimento de quais-
quer das obrigações principais, acessórias e/ou moratórias, presentes e/ou 
futuras, no seu vencimento final ou antecipado, assumidas ou que venham a 
ser assumidas pela Cedente no âmbito da Escritura de Emissão ou nos de-
mais documentos da Emissão (“Obrigações Garantidas”), as Debêntures 
contarão com a cessão fiduciária, outorgada pela LG Informática S.A. (“Fiado-
ra”), em caráter irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, repre-
sentados pelo Agente Fiduciário, de todo e qualquer saldo, presente e futuro, 
disponível na conta corrente a ser indicada no Contrato de Garantia (“Conta 
Vinculada”) e movimentável somente pelo Banco Depositário, a qual deverá 
transitar o fluxo dos recebíveis da Fiadora, correspondentes a 10% (dez por 
cento) do saldo devedor da Emissão, conforme apurado mensalmente (“Fluxo 
Mínimo Mensal”), nos termos previstos no “Instrumento Particular de Contrato 
de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças”, a 
ser celebrado entre a Fiadora, na qualidade de fiduciante, o Agente Fiduciá-
rio, na qualidade de representante dos Debenturistas e a Emissora, na quali-
dade de interveniente anuente (“Contrato de Garantia” e “Garantia Real”, res-
pectivamente). Os demais termos e condições da Garantia Real seguirão 
descritos no Contrato de Garantia. (aa) Garantia Fidejussória. A Fiadora 
obrigar-se-á, solidariamente com a Companhia, em caráter irrevogável e irre-
tratável, perante os Debenturistas, como fiadora, principal pagadora e solida-
riamente com a Emissora, responsável por todas as obrigações da Emissora 
nos termos das Debêntures, da Escritura de Emissão e demais documentos 
da Oferta Restrita, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, di-
reitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 
333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 830, 834, 835, 836, 837, 
838 e 839 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada 
(“Código Civil”), e dos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de mar-
ço de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), em garantia do 
pagamento fiel, pontual e integral das Obrigações Garantidas (“Fiança” e, em 
conjunto com a Garantia Real, as “Garantias”). (bb) Resgate Antecipado 
Facultativo das Debêntures. Sujeito ao atendimento das condições previs-
tas na Escritura de Emissão, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, 
realizar, a qualquer tempo, com aviso prévio aos Debenturistas (por meio de 
publicação de anúncio nos termos da Escritura de Emissão ou de comunica-
ção individual a todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao 
Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, de, no míni-
mo, 3 (três) Dias Úteis da data do evento, o resgate antecipado da totalidade 
(sendo vedado o resgate antecipado parcial) das Debêntures, com o conse-
quente cancelamento das respectivas Debêntures resgatadas, mediante o 
pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures, conforme o caso, acrescido: (i) da Remuneração, calculada 
pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização ou da respectiva 
Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o 
caso, até a data do efetivo pagamento; e (ii) do prêmio flat, incidente sobre o 
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas em mon-
tante equivalente aos percentuais indicados na tabela presente na Escritura 
de Emissão. (“Resgate Antecipado Facultativo”). (cc) Oferta de Resgate An-
tecipado. A Emissora poderá realizar, a seu exclusivo critério e a qualquer 
tempo, oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o 
consequente cancelamento de tais Debêntures (“Oferta de Resgate Anteci-
pado”). Os demais termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado se-
rão aqueles descritos na Escritura de Emissão. (dd) Amortização Extraordi-
nária Facultativa. A Emissora poderá, observado o limite de 98% (noventa e 
oito por cento) do pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, realizar a amortização 
extraordinária facultativa das Debêntures, a seu exclusivo critério e indepen-
dentemente da vontade dos Debenturistas, sem a necessidade de qualquer 
aprovação adicional pelos Debenturistas em sede de Assembleia Geral de 
Debenturistas (“Amortização Extraordinária Facultativa”). Os demais termos e 
condições da Amortização Extraordinária Facultativa serão aqueles descritos 
na Escritura de Emissão. (ee) Aquisição Facultativa. A Emissora poderá, a 
qualquer tempo, observados os prazos estabelecidos na Instrução CVM 476 
e os termos da Resolução CVM nº 77, de 29 de março de 2022 (“Resolução 
CVM 77”) e, ainda, sujeita à aceitação dos Debenturistas vendedores, adqui-
rir Debêntures, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das 
Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser 
canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora, ou serem novamente 
colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução 
CVM 476 e pela Resolução CVM 77. As Debêntures adquiridas pela Emisso-
ra para permanência em tesouraria nos termos deste item, se e quando reco-
locadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais 
Debêntures. (ff) Vencimento Antecipado. Observado o disposto na Escritura 
de Emissão, as Debêntures e todas as obrigações constantes na Escritura de 
Emissão serão ou poderão ser consideradas antecipadamente vencidas, con-
forme o caso, tornando-se imediatamente exigível da Emissora o pagamento 
do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 
caso, acrescido da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata tempo-
ris, desde a primeira Data de Integralização, ou a última Data de Pagamento 
da Remuneração das Debêntures, até a data do seu efetivo pagamento sem 
prejuízo, quando for o caso, da cobrança dos Encargos Moratórios (conforme 
abaixo definidos) e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 
Emissora nos termos de quaisquer dos documentos da Emissão (“Montante 
Devido Antecipadamente”), na ocorrência das hipóteses descritas na Escritu-
ra de Emissão, observados os respectivos prazos de cura. (gg) Demais Con-
dições. As demais características da Emissão e da Oferta Restrita constarão 
da Escritura de Emissão. (iii) Autorizar, desde já, a Diretoria da Companhia a 
tomar todas as providências e realizar todo e qualquer ato necessário à reali-
zação da Emissão e da Oferta Restrita, conforme a legislação aplicável, in-
cluindo, mas não se limitando a, (a) a contratação de instituições financeiras 
autorizadas a operar no mercado de capitais para realizar a colocação das 
Debêntures no âmbito da Oferta Restrita, podendo fixar as respectivas comis-
sões, negociar e assinar o respectivo mandato e/ou contrato de prestação de 
serviços; (b) a contratação dos demais prestadores de serviços para fins da 
Oferta Restrita, tais como o Agente Fiduciário, o escriturador, o banco liqui-
dante, a B3, os assessores legais, entre outros, podendo para tanto fixar os 
respectivos honorários, negociar e assinar os respectivos contratos de pres-
tação de serviços; e (c) a negociação e a celebração de quaisquer instrumen-
tos (inclusive eventuais aditamentos) necessários à realização da Emissão, 
incluindo, mas não se limitando a, a Escritura de Emissão e o Contrato de 
Distribuição, em qualquer hipótese, sem necessidade de nova aprovação so-
cietária pela Companhia ou de realização de assembleia geral de Debenturis-
tas. (iv) Ratificar todos os atos relativos à Emissão e à Oferta Restrita que 
tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia, inclusive 
a outorga de procurações. 6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a 
ser tratado, a presente ata foi lavrada na forma de sumário e depois lida, 
aprovada e assinada pelos Acionistas presentes, representando a totalidade 
do capital social, que autorizaram sua publicação com a omissão das assina-
turas, na forma do art. 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações. 7. ASSI-
NATURAS: Mesa: como Presidente, Rodrigo Feitosa e, como Secretário: 
Rodrigo Azevedo. Acionista: Mont Blanc Brasil Partners I H - Fundo de Inves-
timento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. A presente 
certidão é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 17 
de maio de 2022. Rodrigo Feitosa - Presidente, Rodrigo Azevedo - Secretário

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 001/2022. Data: 08 de junho de 2022, às 10 
horas. Local: CLUBE DE ENGENHARIA, Avenida Rio Branco, 124, 18º andar, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ; Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro 
Oficial: Geilson Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: Veículos con-
servados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judi-
ciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. A Facility 
Associação, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos 
conservados (automóveis, motocicletas etc.), de sua propriedade, que se 
encontram no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de 
Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao 
pátio, situado à BR 465 (antiga Estrada Rio/São Paulo), Km. 42/43 - Bairro 
Vera Cruz/Jardim das Acácias, Seropédica/RJ, em dias úteis, das 9h às 15h 
ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

XP amplia 
crescimento do  
PIB para este ano

Petrobras e Equinor 
avaliam projeto de 
energia eólica offshore

A Petrobras e a Equi-
nor estão avalian-
do, em conjunto, 

a viabilidade ambiental do 
projeto de desenvolvimen-
to de um parque eólico 
offshore em Aracatu, na 
Bacia de Campos, a cerca de 
20 km da costa. O objetivo 
é a geração de energia elé-
trica a partir dos ventos em 
alto-mar. A avaliação con-
junta é fruto de uma par-
ceria firmada entre as duas 
empresas, em 2018.

Alinhado ao Plano Es-
tratégico da Petrobras 
(2022-2026), o estudo 
conta com o suporte do 
programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) 
do Centro de Pesquisas 
e Inovação da compa-
nhia (Cenpes), com foco 
em reduzir riscos e acele-
rar ganhos de maturidade 
tecnológica. “O potencial 
brasileiro para geração de 

energia eólica offshore traz 
oportunidades promissoras 
de diversificação da matriz 
energética do país”, disse o 
Diretor de Relacionamento 
Institucional e Sustentabi-
lidade da Petrobras, Rafael 
Chaves.

Assim como a geração 
eólica onshore, a tecno-
logia associada à geração 
eólica offshore usa a força 
dos ventos para a produção 
de energia renovável, mas 
opera com equipamentos 
de grandes dimensões e en-
trega grandes volumes de 
energia.

O projeto em avaliação 
consiste em parque eólico 
offshore totalizando apro-
ximadamente 4 GW. A fi-
cha de caracterização am-
biental do Projeto Aracatu, 
necessária no processo de 
licenciamento ambiental foi 
protocolada em agosto de 
2020.

A XP Investimentos 
elevou sua proje-
ção para o cresci-

mento da economia bra-
sileira em 2022, de 0,8% 
para 1,6%. “Continuamos 
a prever contração da 
atividade doméstica no 
segundo semestre deste 
ano. As condições mone-
tárias mais restritivas de-
vem impactar a demanda 
de forma mais expressiva 
a partir de meados des-
te ano, principalmente os 
investimentos privados e 
o consumo de bens durá-
veis”, disse em relatório 
Rodolfo Margato.

Ele prevê o endivida-
mento das famílias em 
trajetória de alta, a menor 
massa de renda disponível 
aos consumidores (conside-
rando as medidas de anteci-
pação para o 2º trimestre) e 
o crescimento mais lento da 
economia global são outros 
“ventos contrários” rele-
vantes para o PIB do Bra-
sil nos próximos trimestres. 
Além disso, os benefícios da 
reabertura econômica – es-

pecialmente sobre as ativi-
dades de serviços – devem 
se dissipar gradualmente.

Em relação ao PIB de 
2023, a XP conserva a ex-
pectativa de aumento mo-
desto (0,5%). Para além da 
política monetária ampla-
mente contracionista – ju-
ros altos por mais tempo 
– e do enfraquecimento da 
demanda externa, o efeito 
de carrego estatístico para 
o crescimento do PIB no 
próximo ano deverá ser ne-
gativo (ao redor de -0,5% 
segundo  estimativas atuais 
da instituição).

“Assumimos duas hipó-
teses cruciais em relação às 
perspectivas para 2023: (I) 
dissipação de grande parte 
dos choques causados pela 
pandemia e pela guerra na 
Ucrânia e (II) manutenção 
do arcabouço fiscal atual 
que visa à sustentabilidade 
da dívida pública no longo 
prazo. Dito isso, o balanço 
de riscos para o desempe-
nho do PIB em 2023 é as-
simétrico para baixo”, diz o 
economista.
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e  
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e  
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e  

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Senhores Acionistas. A Administração do Club Med S.A. (“Companhia”) apre-
senta o Relatório da Administração, que acompanha as demonstrações finan-
ceiras da Companhia referente ao exercício findo em 31/12/2019, elaborada em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Desempenho Ope-
racional. O Club Med com os seus três Resorts: Rio das Pedras, Trancoso e Lake 
Paradise, é um dos líderes no segmento All Incluse no Brasil. Além disso, somos 
líderes de vendas com destino a neve na Europa. Em 2019 tivemos um aumento 
significativo de 48% no faturamento em relação ao destino neve, comparado com 
o ano anterior. A Companhia vem investindo pesadamente, neste segmento, que 
vem atraindo cada vez mais brasileiros para esquiar nos alpes europeus. No ano 
de 2019 foi investido mais de R$ 38 milhões em CAPEX, em especial na amplia-

ção e reforma do Resort de Trancoso, que esperamos estar totalmente renova-
do até o primeiro trimestre de 2021. Também foi feito investimento na reforma 
total da cozinha de Rio das Pedras, bem como na melhoria das instalações dos 
Resorts e ampliação da tecnologia, em linha com o plano estratégico da Compa-
nhia de melhoria e ampliação dos seus Resorts. Não podemos deixar de citar o 
fechamento do Resort de Itaparica, em julho deste ano. O Resort de Itaparica foi 
a onde o Club Med iniciou suas atividades no Brasil em 1979. A dificuldade de 
acesso e a falta de investimentos públicos na região, não permitia mais atender às 
expectativas de nossos clientes e cumprir plenamente nossa promessa de quali-
dade. O Club Med acredita muito no potencial do estado da Bahia, como destino 
turístico e, por isto, está investindo pesadamente no outro Village situado no es-
tado. A Administração tem a expectativa que uma parcela dos clientes do Village 
de Itaparica irá migrar para o Village de Trancoso e continuarão suas memórias 

dentro do Club Med. Perspectivas. Para 2020, a administração da Companhia 
continuará buscando o aumento no volume de vendas, principalmente para Re-
sort de Lake Paradise e investindo em marketing para aumentar cada vez mais 
as vendas para o destino neve na Europa. Buscará também a maximização dos 
resultados através do plano de redução de custos e melhoria na produtividade 
das equipes, isto tudo sem perder a qualidade na prestação do serviço que é a 
marca do Club Med. O Club Med mantém sua liderança e comprometimento com a 
qualidade, fortalecendo sua presença no Estado da Bahia, com investimentos em 
projetos de reforma e ampliação do Resort de Trancoso que representam inves-
timentos superiores a R$ 55 milhões. Agradecimentos. Ao término de mais um 
ano, agradecemos o apoio recebido de nossos acionistas e colaboradores pela 
dedicação e entusiasmo, assim como a confiança dos nossos fornecedores nos 
planos empreendidos. Rio de Janeiro, 25/04/2020.                        A Adminsitração

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 42.395 9.881
Contas a receber (nota 5) 79.794 76.187
Estoques 4.809 4.709
Despesas antecipadas 5.032 4.899
Impostos a recuperar 7.075 5.941
Adiantamentos a fornecedores 92 1.373
Outros creditos 974 1.001
Total dos ativos circulantes 140.171 103.991
Ativo Não Circulante
Partes Relacionadas - 33.533
Depósitos judiciais 9.119 5.542
Investimentos 45 45
Imobilizado (nota 6) 459.832 149.720
Total do ativo não circulante 468.996 188.840
Total do Ativo 609.167 292.831
Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante
Fornecedores 14.860 12.894
Estadas não consumidas (nota 7) 179.471 144.998
Salários, e contribuições 9.057 9.322
Impostos e taxas a recolher 3.689 3.226
Arrendamentos (nota 6) 9.935 -
Outros 13.645 14.615
Total do passivo circulante 230.657 185.055
Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos (nota 8) 193 193
Arrendamentos (nota 6) 288.358
Partes relacionadas (nota 11) 15.130 15.610
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.184 4.342
Provisões para contingências fiscais e trabalhistas (nota 13) 16.816 15.201
Total do passivo não circulante 324.681 35.346
Total do Passivo 555.338 220.401
Patrimônio Líquido (Nota 9)
Capital social 198.112 187.322
Reserva de capital 398 398
Prejuízos acumulados (144.681) (115.290)
Total do patrimônio líquido 53.829 72.430
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 609.167 292.831

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Vendas de serviços hoteleiros e turísticos 307.655 346.000
Impostos e contribuições s/vendas e serviços (20.101) (23.676)
Receitas liquida das vendas e serviços 287.554 322.324
Custos das vendas e serviços prestados (nota 14) (88.748) (143.541)
Lucro Bruto 198.806 178.783
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (nota 14) (175.455) (197.129)
Impostos e Taxas (6.211) (4.922)
Depreciações (37.257) (19.348)
Receitas (despesas) financeiras, liquidas (23.432) (558)
Variação Cambial (530) (1.561)
Outras (despesas) receitas operacionaos, liquidas (1.665) (7.125)
Total das despesas operacionais (244.550) (230.643)
Provisão para imposto de renda e contribuição social 159 2.562
Prejuízo Liquido so Exercício (45.585) (49.298)
Prejuízo por lote de mil ações (230) (263)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo líquido do exercício (45.585) (49.298)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
 do exercício com o caixa gerado pelas 
 atividades operacionais:
Depreciações 16.435 19.348
Depreciação – Arrendamentos 20.822 -
Imobilização Receitas - 27
Depositos Usados 1.605 1.509
Juros sobre arrendamentos 25.110 -
Arrendamentos pagos (36.576) -
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (3.607) (5.119)
Estoques (100) (1.202)
Partes relacionadas 33.533 (28.544)
Impostos a recuperar (1.134) (928)
Adiantamentos para fornecedores 1.281 (1.358)
Outros (106) (1.466)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 1.966 2.445
Partes relacionadas (480) 2.504
Provisão para contingências fiscais e trabalhistas 1.615 5.744
Estadas não consumidas 34.473 29.426
Outros (929) 13.252
Caixa gerado pelas atividades operacionais 48.323 (13.660)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado financeiro e Depósitos judiciais (5.182) (2.278)
Aquisição de Imobilizado e investimentos (37.657) (18.797)
Venda de ativo imobilizado 46 -
Caixa aplicado nas atividades de investimento (42.793) (21.075)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de Capital 10.790 -
Absorção de prejuízos 16.194 -
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos 26.984 -
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 32.514 (34.735)
Disponibilidades
Saldo Inicial 9.881 44.616
Saldo Final 42.395 9.881
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 32.514 (34.735)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Reserva 
de capital

Prejuízos 
acumulados Total

Saldo em 31 de Outubro de 2017 187.322 398 (81.180) 106.540
Absorção de prejuízo - - 15.188 15.188
Prejuízo do exercício - - (49.298) (49.298)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 187.322 398 (115.290) 72.430
Aumento de capital 10.790 - - 10.790
Absorção de prejuízo - - 16.194 16.194
Prejuízo do exercício - - (45.585) (45.585)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 198.112 398 (144.681) 53.829

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Informações Gerais. A Companhia foi constituída em 19 de fevereiro de 
1999, tendo como objeto social a exploração de atividades hoteleiras em geral e 
a prestação de serviços turísticos. Com a finalidade de desenvolver as suas ati-
vidades operacionais, a Companhia locou em 6 de agosto de 1999, dois Villages 
de propriedade da Empresa Itaparica S.A. – Empreendimentos Turísticos, situ-
ados na Ilha de Itaparica-BA e Mangaratiba-RJ. Em 30 de dezembro de 2016 a 
Companhia incorporou a Taípe Trancoso Empreendimentos S.A. (“Taípe Tran-
coso”). A Taípe Trancoso tinha como atividade principal a administração do 
Village de Trancoso. Em 29 de abril de 2016, a Companhia locou o Village de 
Lake Paradise, situado na cidade de Mogi das Cruzes-SP. Em 31 de julho de 
2019, a Companhia encerrou as atividades do Village de Itaparica, situado na 
cidade de Itaparica-BA. Atualmente a Companhia atua na exploração de ativida-
des hoteleiras em geral e na prestação de serviços turísticos em três Villages, 
sendo eles: Rio das Pedras, Trancoso e Lake Paradise. 1.1 Mudança Exercício 
Social. Visando adaptar as atividades sociais aos autuais interesses dos negó-
cios da Sociedade, foi aprovada na Assembleia Geral Extraoridinária de 24 de 
abril de 2018 a alteração do término do exercício social de 31 de outubro para 31 
de dezembro de cada ano, para fazê-lo coincidir com o encerramento do período 
fiscal e com isto racionalizar os atuais procedimentos administrativos. Dessa 
forma, o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 compreende 12 meses de 
operação e  pode não ser comparável com o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, apresentados para fins comparativos que compreende 14 meses de 
operação. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras. 2.1. Declara-
ção de conformidade e base para preparação. As demonstrações financeiras 
da Companhia foram elaboradas e apresentadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e em conformidade com as normas interna-
cionais contábeis emtidas pelo International Accounting Standards Board 
(IFRS). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos 
seus valores justos quando aplicável.  As políticas contábeis significativas ado-
tadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas específicas, rela-
cionadas aos itens apresentados; aqueles aplicáveis de modo geral, em diferen-
tes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritos a seguir. A de-
monstração do resultado abrangente não está sendo apresentada em função de 
não existirem transações registradas como outros resultados abrangentes e, 
portanto, o prejuízo apurado no exercício não diverge do resultado abrangente. 
2.2. Moeda funcional de apresentação. As demonstrações financeiras da 
Companhia foram preparadas em Reais, que é a moeda do ambiente econômico 
no qual a Companhia atua (moeda funcional). 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS 
PRÁTICAS CONTÁBEIS. As práticas contábeis descritas a seguir foram aplica-
das de forma consistente para os exercícios apresentados: 3.1. Benefícios a 
empregados. Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesas de pessoal correspondentes ao serviço prestado. O 
passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago se a Companhia tiver uma 
obrigação legal presente ou provável de pagar esse valor em função de serviço 
já prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada com segurança. 
3.2. Estimativas contábeis. A preparação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administra-
ção da Companhia se baseie em estimativas e julgamentos para o registro de 
certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas  e despesas, bem 
como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações finan-
ceiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua 
efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. 
3.3. Reconhecimento de receita. A Companhia reconhece receita quando (i) o 
montante de receita pode ser mensurado com confiabilidade, (ii) são prováveis 
futuros fluxos de benefícios econômicos para a Companhia e (iii) quando forem 
cumpridos os critérios específicos das atividades da Companhia, como descrito 
a seguir. O montante da receita não é considerado como possível de ser mensu-
rado confiavelmente até que todos os riscos relacionados à venda tenham sido 
mitigados. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades 
da Companhia. 3.4. Custos e despesas. Os custos operacionais e as despesas 
são registrados pelo regime de competência e dizem respeito principalmente às 
despesas com alimentos e bebidas, combustíveis, material de consumo, comis-
sões de agências de turismo, energia elétrica, fretes e transportes, entre outros. 
3.5. Moeda estrangeira. Na elaboração das Demonstrações Financeiras da 
Companhia, as transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda di-
ferente de sua moeda funcional (real) são registradas de acordo com as taxas de 
câmbio vigentes na data de cada transação. No encerramento de cada período, 
os itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigen-
tes no fim do período. As variações cambiais sobre itens monetários são reco-
nhecidas no resultado no período em que ocorrem, exceto quando compõem 
custos dos empréstimos e financiamentos referentes a ativos qualificáveis, 
quando são incluídas no custo desses ativos. 3.6. Tributação. Quando da ocor-
rência de base positiva, as provisões para imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro são constituídas com base no lucro ajustado pelas adições e exclu-
sões de caráter permanente e temporário (quando aplicáveis), às alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional específico de 10% sobre o lucro tributável anual, 
no caso de imposto de renda, excedente a R$240. A contribuição social é calcu-
lada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. As parcelas de antecipação do 
imposto de renda e da contribuição social efetuadas durante o período (quando 
aplicáveis) são registradas no ativo circulante, na rubrica “Tributos a recuperar” 
e, são compensadas com o imposto de renda e a contribuição a pagar registra-
dos no passivo circulante, na rubrica “Tributos a recolher”, quando aplicável. 3.7. 
Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para 
investimento ou demais fins. A Companhia considera como caixa e equivalentes 
de caixa os valores em caixa no village, os depósitos bancários e as aplicações 
financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.  Portanto, um investimen-
to normalmente se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento 
original de curto prazo (i.e., três meses ou menos). 3.8. Contas a receber de 
clientes e provisão para devedores duvidosos. As contas a receber são reco-
nhecidas inicialmente pelo valor justo, que geralmente representa os montantes 
faturados, e posteriormente, pelos saldos menos provisão para eventuais per-
das no valor recuperável. A provisão para devedores duvidosos é estabelecida 
quando existe evidência objetiva, além de quaisquer garantias que possam ter 
sido fornecidas pelo cliente, de que a Companhia não será capaz de cobrar to-
dos os montantes devidos, de acordo com as condições iniciais dos créditos a 
receber. 3.9. Estoques. Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre 
o seu valor de custo e o seu valor líquido realizável. Os custos dos estoques são 
determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável correspon-
de ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos ne-
cessários para realizar a venda. Quando necessário, os estoques são deduzidos 
de provisão para perdas, constituída em casos de desvalorização e perdas de 
inventário físico. 3.10. Depósitos judiciais. Existem situações em que a Com-
panhia questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas 
contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estraté-
gia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em 
juízo sem que haja caracterização da liquidação do passivo, permitindo que a 
Companhia continue questionando as ações. Nessas situações, embora os de-
pósitos ainda sejam ativos da Companhia, os valores somente são liberados 
mediante o recebimento de uma decisão judicial final favorável à Companhia. Os 
depósitos judiciais são considerados como atividades de investimento para fins 
da demonstração dos fluxos de caixa. 3.11. Demais ativos circulantes e reali-
zável não circulante. São apresentados ao valor de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferi-
dos. 3.12. Imobilizado. São demonstrados ao valor de custo, deduzidos de de-

preciação e eventuais perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 
(impairment). Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do 
imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação 
desses ativos se inicia quando estes estão prontos para o uso pretendido na 
mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor 
do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixa-
do (exceto para terrenos e imobilizações em andamento). A vida útil estimada, 
os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados na data de en-
cerramento do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas esti-
mativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado 
após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do 
uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um 
item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos 
na venda e o valor contábil do ativo, e são reconhecidos no resultado. 3.13. 
Empréstimos e recebíveis. São ativos financeiros não derivativos com paga-
mentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. 
Estão incluídos nos ativos correntes, exceto aqueles com maturidade superior a 
12 meses após a data do balanço, sendo estes classificados como ativos não 
correntes. Os empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber de clientes 
e caixa e equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redu-
ção do valor recuperável. 3.14. Provisões. As provisões são reconhecidas para 
obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, 
em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja 
provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos desembolsos 
que se espera serem necessários para se liquidar a obrigação.  O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para 
liquidar a obrigação no encerramento de cada período, considerando-se os ris-
cos e as incertezas relativos à obrigação. Os riscos tributários, cíveis e trabalhis-
tas são avaliados com base na opinião dos assessores legais externos e avalia-
ção da Administração. Quando a avaliação pressupõe chances de perda mais 
prováveis que sim do que não de que uma saída de recursos seja feita para liqui-
dar a contingência/obrigação, são constituídas as devidas provisões relaciona-
das aos referidos riscos. Quando a avaliação pressupõe chances de perda pos-
síveis, os riscos contingenciais são divulgados em nota explicativa às Demons-
trações Financeiras, porém não são provisionados contabilmente. Ativos contin-
gentes são registrados contabilmente somente quando sua realização é pratica-
mente certa e quando independe de qualquer ação ou omissão de terceiros. 
3.15. Demais passivos circulantes e exigíveis não cirulantes. São demons-
trados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
respectivos encargos e variações monetárias e cambiais incorridos. 3.16. Mu-
danças nas políticas contábeis e divulgações. Alterações adotadas pela 
Companhia. As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exer-
cício iniciado em 1º de janeiro de 2019 e tiveram impactos materiais para a Com-
panhia: IFRS 16/CPC 06(R2) - "Arrendamentos”: com essa nova norma, os ar-
rendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o 
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arren-
damento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo des-
sa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor. Os cri-
térios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstra-
ções financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. A Compa-
nhia possui contratos de arrendamento significativos no qual atua como arren-
datário, sendo que parte desses contratos eram reconhecidos como arrenda-
mentos operacionais e os pagamentos contabilizados de forma linear ao longo 
do prazo do contrato, de acordo com sua competência. Foi concluído o estudo 
dos impactos dessa nova norma nas demonstrações financeiras, que inclui: (i) 
uma estimativa do prazo de arrendamento, considerando período não cancelá-
vel e os períodos cobertos por opções de extensão do prazo do contrato, quando 
o exercício depende apenas da Companhia e esse exercício é razoavelmente 
certo; (ii) revisão detalhada da natureza dos diversos contratos de arrendamen-
to inerentes a educação; e (iii) utilização de determinadas premissas para calcu-
lar a taxa de desconto, que foi baseada na taxa incremental de juros para o perí-
odo do contrato, dentre outras. A Companhia adotou a nova prática a partir de 1º 
de janeiro de 2019 pelo método de cálculo retrospectivo modificado, calculando 
o valor presente nesta data, sem a reapresentação das informações comparati-
vas, como permitido pela norma. A adoção acarretou um incremento de 
R$288.937 (Nota 6) no ativo imobilizado, decorrentes do direito de uso sobre os 
aluguéis de imóveis e de maquinas e equipamentos, e no passivo de arrenda-
mento mercantil. O aumento do passivo de arrendamento é decorrente do reco-
nhecimento do direito de uso dos ativos, que resulta a adição da dívida líquida da 
Companhia. A depreciação e os juros são reconhecidos na demonstração do 
resultado como uma substituição das despesas de arrendamento operacional 
("aluguel"). IFRIC 23/ICPC 22 - "Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o 
Lucro": A interpretação ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reco-
nhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamen-
tos de tributo sobre o lucro. A Administração da Companhia deve reconhecer e 
mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisi-
tos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, pre-
juízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais 
determinados, aplicando esta Interpretação. Na avaliação da Administração da 
Companhia, não existiram impactos significativos em decorrência da interpreta-
ção, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhi-
mento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de 
Tribunais Administrativos e Judiciais. Alterações de normas que ainda não estão 
em vigor: As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB, mas não 
estão em vigor para o exercício de 2019. A adoção antecipada de normas, em-
bora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronun-
ciamento Contábeis (CPC). • Alterações nas referências à estrutura conceitual 
nas normas IFRS: em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura 
Conceitual para Relatórios Financeiros, substituindo a versão anterior, emitida 
em 2010. Nenhuma mudança será feita nas normas atuais. Contudo, as entida-
des que utilizarem a Estrutura Conceitual para determinar suas políticas contá-
beis para transações, eventos ou condições que não sejam abordados por ne-
nhuma norma específica deverão aplicar a Estrutura Conceitual revisada a partir 
de 1o de janeiro de 2020. As entidades devem considerar se suas políticas con-
tábeis continuam adequadas de acordo com a Estrutura Conceitual revisada. • 
Alterações do IFRS 3: em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração do IFRS 3 
sobre a definição de "negócio", que possui data efetiva a partir de 1o de janeiro 
de 2020. A alteração efetuada (i) confirma que um negócio deve incluir inputs e 
processos relevantes, que em conjunto contribuem de forma significativa para a 
criação de outputs; (ii) disponibiliza teste que auxilia na análise sobre se uma 
empresa adquiriu um grupo de ativos e não um negócio; e (iii) estreita as defini-
ções de outputs, cujo foco passa a ser geração de retorno por meio de produtos 
fornecidos e serviços prestados a clientes, excluindo geração de retornos sob a 
forma de redução de custos e outros benefícios econômicos. • Alterações no IAS 
1 e IAS 8: em outubro de 2018, o IASB emitiu a definição de "material" e fez alte-
rações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja versão revisada possui data efetiva de 
aplicação a partir de 1o de janeiro de 2020. A definição de "material" ajuda as 
entidades a determinarem se as informações sobre um item, transação ou um 
outro evento qualquer, devem ser fornecidas aos usuários das demonstrações 
financeiras. No entanto, nem sempre essa definição é objetiva, sendo necessá-
rio fazer julgamentos sobre a materialidade na preparação das demonstrações 
financeiras. As alterações efetuadas alinham a redação da definição de material 
em todas as normas do IFRS, incluindo a Estrutura Conceitual. Não há outras 
normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que 
poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Com-
panhia.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa. 2019 2018
Recursos em banco e em caixa 1.848 9.881
Aplicações financeiras 40.547 -

42.395 9.881
As aplicações financeiras consistem em certificados de depósitos bancários (CDB) 
de bancos de primeira linha, são remuneradas em base percentuais da variação 
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata, com 
baixo risco de mudança de valor em caso de vencimento antecipado.
5. Contas a Receber de Clientes 2019 2018
Contas a receber de clientes 79.794 76.187
Referem-se majoritariamente a contas a receber de operadoras de cartão 
de crédito.

6. Imobilizado
Taxa anu-
ais de de-
preciação

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2018 Adições
Baix-

as

Trasn-
ferên-

cia

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2019
Custo
Terrenos - 22.006 - - - 22.006
Edificações 2% até 10% 59.613 6.528 - 306 66.447
Benfeitoria em imóvel 
de terceiros

Tempo do 
contrato 111.700 15.414 (37) 453 127.530

Máquinas e 
equipamentos 10% 38.231 5.660 (31) - 43.860
Móveis e utensílios 10% 11.153 - - - 11.153
Outros Ativos Fixos 10% a 20% 11.653 1.057 (219) 304 12.795

Direito de uso – IFRS 16
Tempo do 
contrato - 309.759 (329) - 309.430

Imobilizado em progresso 1.065 8.998 - (1.063) 9.000
255.421 347.416 (616) - 602.221

Depreciação
Edificações (21.686) (1.549) - - (23.235)
Benfeitoria em imóvel 
de terceiros (44.871) (9.590) 37 - (54.424)
Máquinas, equipamen-
tos e instalações (20.231) (3.652) 31 - (23.852)
Móveis e utensílios (9.747) (207) - - (9.954)
Outros Ativos Fixos (9.166) (1.437) 172 - (10.431)
Direito de uso – IFRS 16 - (20.822) 329 - (20.493)

(105.701) (37.257) 569 - (142.389)
Total imobilizado 149.720 310.159 (47) - 459.832
Impairment de ativos não financeiros. O imobilizado e outros ativos não cir-
culantes, inclusive os ativos intangíveis, são revistos para se identificar perdas 
não recuperáveis sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indica-
rem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, a perda é 
reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor 
recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de 
um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no nível mais baixo 
para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. Arrenda-
mentos. (i) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial. O balanço patrimonial 
contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos: 

31 de dezembro de 2019 1º de janeiro de 2019
Ativos de direito de uso Imóveis 288.937 301.927
Passivos de arrendamentos
Circulante 9.935 15.048
Não circulante 288.358 286.879
(ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado. As demonstrações do 
resultado incluem os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:

2019
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso 
 (incluído em custos e despesas) 20.822
Despesas com juros (incluídas nas despesas financeiras) 25.110
A Companhia aluga complexos hoteleiros e andares de prédios comerciais para 
sua área administrativa. Em geral, os contratos de aluguel são realizados por 
períodos fixos de 5 anos a 30 anos. Os prazos dos arrendamentos são negocia-
dos individualmente e contêm uma ampla gama de termos e condições diferen-
ciadas. Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, porém 
os ativos arrendados não podem ser utilizados como garantia de empréstimos. 
Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados eram clas-
sificados como arrendamentos financeiros ou operacionais. A partir de 01 de 
janeiro de 2019, os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito 
de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo arrendado se 
torna disponível para uso pela Companhia. Cada pagamento de arrendamento 
é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despesas financeiras 
são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. O ativo 
de direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do 
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Os ativos e passivos pro-
venientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente. 
Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos 
de arrendamentos a seguir: • pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos 
na essência, menos quaisquer incentivos de arrendamentos a receber; • pa-
gamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem de índice ou 
de taxa; • valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo 
com as garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamentos são des-
contados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. Caso essa taxa 
não possa ser prontamente determinada, a taxa incremental de empréstimo do 
arrendatário é utilizada, sendo esta a taxa que o arrendatário teria que pagar 
em um empréstimo para obter os fundos necessários para adquirir um ativo de 
valor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos e condições 
equivalentes. A Companhia está exposta a potenciais aumentos futuros nos 
pagamentos de arrendamentos variáveis com base em um índice ou taxa, os 
quais não são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados. 
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice 
ou taxa são concretizados, o passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado 
em contrapartida ao ativo de direito de uso. Os pagamentos de arrendamentos 
são alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas finan-
ceiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento para 
produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do 
passivo para cada período. Os ativos de direito de uso são mensurados ao cus-
to, de acordo com os itens a seguir: • o valor da mensuração inicial do passivo 
de arrendamento; • quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data 
inicial, ou antes dela, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; • 
quaisquer custos diretos iniciais; e. • custos de restauração.Os ativos de direito 
de uso geralmente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do 
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Se a Companhia estiver 
razoavelmente certa de que irá exercer uma opção de compra, o ativo do direito 
de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo subjacente. Os pagamentos 
associados a arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de bai-
xo valor são reconhecidos pelo método linear como uma despesa no resultado. 
Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12 meses ou 
menos. Os ativos de baixo valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens 
de mobiliário de escritório. Passivos de arrendamento. As movimentações 
dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
Saldo em 1º de janeiro de 2019 301.927
Juros provisionados 25.110
Adição por novos contratos ou renovação 7.832
Pagamentos (36.576)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019 298.293
A Companhia apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos com 
base nas datas de vencimento. Os valores estão apresentados com base nas 
presta ções não descontadas: 

2019
2020 301.597
2021 302.105
2022 297.794
2023 283.150
2024 263.372
2025 241.373
Ativos de direito de uso. Os direitos de uso foram classificados na rubrica 
“Direitos de uso – IFRS 16”, do ativo imobilizado. A movimentação de saldos 
dos ativos de direito de uso é evidenciada abaixo: 
Saldo dos ativos de direito de uso em 1º de janeiro de 2019 301.927
Adição por novos contratos 7.832
Despesa de depreciação (20.822)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2019 288.937

Senhores Acionistas, A Administração do Club Med S.A. (“Companhia”) 
apresenta o Relatório da Administração, que acompanha as demonstrações 
financeiras da Companhia referente ao exercício findo em 31/12/2021, elabo-
rada em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Desem-
penho Operacional: O Club Med com os seus três Resorts: Rio das Pedras, 
Trancoso e Lake Paradise, é um dos líderes no segmento All Incluse no Brasil. 
Além disso, somos líderes de vendas com destino a neve na Europa. Pelo 
segundo ano, consecutivo, o Club Med em 2021, sofreu com a crise da CO-
VID-19, onde os Villages de neve ficaram fechados na temporada 2020 / 2021. 
No Brasil, o Village de Lake Paradise ficou fechado no período de março até 
abril, bem como todos os Villages tiveram reduções da capacidade, em função 
das medidas sanitárias restritivas impostas pelas autoridades de saúde. No 
segundo semestre de 2021, algumas medidas sanitárias foram suavizadas, 
como por exemplo as limitações da capacidade. Com isto, a taxa de ocupação 
dos Villages aumentou, não chegando ainda ao patamar de 2019, que é o ano 
de referência para o Club Med, mas foi bastante animador. O resultado do se-

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

1. Informações Gerais: A Companhia foi constituída em 19 de fevereiro de 
1999, tendo como objeto social a exploração de atividades hoteleiras em geral 
e a prestação de serviços turísticos. Com a finalidade de desenvolver as suas 
atividades operacionais, a Companhia locou em 6 de agosto de 1999, dois 
Villages de propriedade da Empresa Itaparica S.A. - Empreendimentos Turís-
ticos, situados na Ilha de Itaparica-BA e Mangaratiba-RJ. Em 30 de dezembro 
de 2016 a Companhia incorporou aTaípe Trancoso Empreendimentos S.A. 
(“Taípe Trancoso”). A Taípe Trancoso tinha como atividade principal a admi-
nistração do Village de Trancoso. Em 29 de abril de 2016, a Companhia locou 
o Village de Lake Paradise, situado na cidade de Mogi das Cruzes-SP. Em 31 
de julho de 2019, a Companhia encerrou as atividades do Village de Itaparica, 
situado na cidade de Itaparica-BA. Atualmente a Companhia atua na explora-
ção de atividades hoteleiras em geral e na prestação de serviços turísticos em 
três Villages, sendo eles: Rio das Pedras, Trancoso e Lake Paradise. 2. Apre-
sentação das Demonstrações Financeiras: 2.1. Declaração de conformi-
dade e base para preparação: As demonstrações financeiras da Companhia 
foram elaboradas e apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC), e em conformidade com as normas internacionais contá-
beis emtidas pelo International Accounting Standards Board (IFRS). As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exce-
to por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores 
justos quando aplicável. As políticas contábeis significativas adotadas pela 
Companhia estão descritas nas notas explicativas específicas, relacionadas 
aos itens apresentados; aqueles aplicáveis de modo geral, em diferentes as-
pectos das demonstrações financeiras, estão descritos a seguir. A demonstra-
ção do resultado abrangente não está sendo apresentada em função de não 
existirem transações registradas como outros resultados abrangentes e, por-
tanto, o prejuízo apurado no exercício não diverge do resultado abrangente. 
2.2. Moeda funcional de apresentação: As demonstrações financeiras da 
Companhia foram preparadas em Reais, que é a moeda do ambiente econô-
mico no qual a Companhia atua (moeda funcional). 3. Resumo das Principais 
Práticas Contábeis: As práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas 
de forma consistente para os exercícios apresentados: 3.1. Benefícios a em-
pregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesas de pessoal correspondentes ao serviço prestado. O 
passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago se a Companhia tiver 
uma obrigação legal presente ou provável de pagar esse valor em função de 
serviço já prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada com 
segurança. 3.2. Estimativas contábeis: A preparação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que 
a Administração da Companhia se baseie em estimativas e julgamentos para 
o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e 
despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas de-
monstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informa-
ções, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem 
diferir dessas estimativas. 3.3. Reconhecimento de receita: A Companhia 
reconhece receita quando (i) o montante de receita pode ser mensurado com 
confiabilidade, (ii) são prováveis futuros fluxos de benefícios econômicos para 
a Companhia e (iii) quando forem cumpridos os critérios específicos das ativi-
dades da Companhia, como descrito a seguir. O montante da receita não é 
considerado como possível de ser mensurado confiavelmente até que todos 
os riscos relacionados à venda tenham sido mitigados. A receita é mensurada 
com base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela pres-
tação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. 3.4. Custos 
e despesas: Os custos operacionais e as despesas são registrados pelo regi-
me de competência e dizem respeito principalmente às despesas pessoal e 
encargos, alimentos e bebidas, comissões de agências de turismos, manuten-
ção e reparos, energia elétrica, fretes e transportes, entre outros. 3.5. Moeda 
estrangeira: Na elaboração das Demonstrações Financeiras da Companhia, 
as transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente de 
sua moeda funcional (real) são registradas de acordo com as taxas de câmbio 
vigentes na data de cada transação. No encerramento de cada período, os 
itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigen-
tes no fim do período. As variações cambiais sobre itens monetários são reco-
nhecidas no resultado no período em que ocorrem, exceto quando compõem 
custos dos empréstimos e financiamentos referentes a ativos qualificáveis, 
quando são incluídas no custo desses ativos. 3.6. Tributação: Quando da 
ocorrência de base positiva, as provisões para imposto de renda e contribui-
ção social sobre o lucro são constituídas com base no lucro ajustado pelas 
adições e exclusões de caráter permanente e temporário (quando aplicáveis), 
às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional específico de 10% sobre o lucro 
tributável anual, no caso de imposto de renda, excedente a R$240. A contribui-
ção social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. As parcelas de 
antecipação do imposto de renda e da contribuição social efetuadas durante o 
período (quando aplicáveis) são registradas no ativo circulante, na rubrica “Tri-
butos a recuperar” e, são compensadas com o imposto de renda e a contribui-
ção a pagar registrados no passivo circulante, na rubrica “Tributos a recolher”, 
quando aplicável. 3.7. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo, e não para investimento ou demais fins. A Companhia conside-
ra como caixa e equivalentes de caixa os valores em caixa no village, os depó-
sitos bancários e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata em 
um montante conhecido de caixa, sujeitas a um insignificante risco de mudan-
ça de valor. Portanto, um investimento normalmente se qualifica como equiva-
lente de caixa quando tem vencimento original de curto prazo (i.e., três meses 
ou menos). 3.8. Contas a receber de clientes e provisão para devedores 
duvidosos: As contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor jus-
to, que geralmente representa os montantes faturados, e posteriormente, pe-
los saldos menos provisão para eventuais perdas no valor recuperável. A pro-
visão para devedores duvidosos é estabelecida quando existe evidência obje-
tiva, além de quaisquer garantias que possam ter sido fornecidas pelo cliente, 
de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os montantes devidos, 
de acordo com as condições iniciais dos créditos a receber. 3.9. Estoques: Os 
estoques são demonstrados pelo menor valor entre o seu valor de custo e o 
seu valor líquido realizável. Os custos dos estoques são determinados pelo 
método do custo médio. O valor líquido realizável corresponde ao preço de 
venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos necessários para 
realizar a venda. Quando necessário, os estoques são deduzidos de provisão 
para perdas, constituída em casos de desvalorização e perdas de inventário 
físico. 3.10. Depósitos judiciais: Existem situações em que a Companhia 
questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra 
si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da 
própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juí-
zo sem que haja caracterização da liquidação do passivo, permitindo que a 
Companhia continue questionando as ações. Nessas situações, embora os 
depósitos ainda sejam ativos da Companhia, os valores somente são libera-
dos mediante o recebimento de uma decisão judicial final favorável à Compa-
nhia. 3.11. Demais ativos circulantes e realizável não circulante: São apre-
sentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
e as variações monetárias e cambiais auferidos. 3.12. Imobilizado: São de-
monstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e eventuais perdas 
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Tais imobiliza-
ções são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando con-
cluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos se inicia 
quando estes estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros 
ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com base na vida útil esti-
mada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos 

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 27.659 54.642
Contas a receber (nota 5) 149.507 82.215
Estoques 6.700 5.967
Despesas antecipadas 4.736 3.335
Impostos a recuperar 3.959 7.079
Adiantamentos a fornecedores 191 38
Outros créditos 959 1.092
Total dos ativos circulantes 193.711 154.368
Ativo Não Circulante
Partes Relacionadas (nota 10) 62.520 -
Depósitos judiciais 8.882 10.467
Investimentos 45 45
Imobilizado (nota 6) 482.827 466.442
Total do ativo não circulante 554.274 476.954
Total do Ativo 747.985 631.322
Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante
Fornecedores 11.393 11.369
Estadas não consumidas (nota 7) 292.629 181.031
Salários, e contribuições 10.198 7.323
Impostos e taxas a recolher 4.066 3.234
Arrendamentos (nota 6) 52.435 15.778
Outros 15.060 14.798
Total do passivo circulante 385.781 233.533
Passivo Não Circulante
Arrendamentos (nota 6) 278.737 283.197
Partes relacionadas (nota 10) 3.102 3.941
Imposto de renda e contribuição social diferidos 3.864 4.025
Provisões para contingências fiscais e trabalhistas 
(nota 12) 18.225 18.096
Total do Passivo Não Circulante 303.928 309.259
Total do Passivo 689.709 542.792
Patrimônio Líquido (Nota 8)
Capital social 198.112 198.112
Reserva de capital 398 398
Prejuízos acumulados (140.234) (109.980)
Total do patrimônio líquido 58.276 88.530
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 747.985 631.322

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Reserva 
de capital

Prejuízos 
acumulados Total

Saldo em 31 de outubro de 2019 198.112 398 (144.681) 53.829
Absorção de prejuízo - - 90.000 90.000
Prejuízo do exercício - - (55.299) (55.299)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 198.112 398 (109.980) 88.530
Prejuízo do exercício - - (30.254) (55.299)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 198.112 398 (140.234) 58.276

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (30.254) (55.299)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o 
  caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciações 20.191 17.379
Depreciação - Arrendamentos 22.454 21.405
Depositos Usados 2.413 2.010
Juros sobre arrendamentos 25.218 24.911
Arrendamentos pagos (39.653) (37.632)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (67.292) (2.421)
Estoques (733) (1.158)
Partes relacionadas (62.520) -
Impostos a recuperar 3.120 (4)
Adiantamentos para fornecedores (153) 54
Outros (1.268) 1.579
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 24 (3.491)
Partes relacionadas (838) (11.189)
Provisão para contingências fiscais e trabalhistas 129 1.280
Estadas não consumidas 111.598 1.560
Outros 3.808 (1.388)
Caixa gerado pelas atividades  operacionais (13.756) (42.404)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado financeiro e Depósitos judiciais (828) (3.358)
Aquisição de Imobilizado e investimentos (12.608) (32.261)
Venda de ativo imobilizado 209 270
Caixa aplicado nas atividades de investimento (13.227) (35.349)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Absorção de prejuízos - 90.000
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos - 90.000
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades (26.983) 12.247
Disponibilidades
Saldo Inicial 54.642 42.395
Saldo Final 27.659 54.642
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades (26.983) 12.247

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS 
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 

31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 

31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 

31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020

Vendas de serviços hoteleiros e turísticos 300.535 191.126
Impostos e contribuições s/vendas e serviços (22.698) (11.411)
Receitas liquida das vendas e serviços 277.837 179.715
Custos das vendas e serviços prestados (nota 13) (80.865) (36.417)
Lucro Bruto 196.972 143.298
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (nota 13) (154.838) (129.127)
Impostos e Taxas (5.494) (5.959)
Depreciações (42.645) (38.784)
Receitas (despesas) financeiras, liquidas (24.293) (24.100)
Variação Cambial - 107
Outras (despesas) receitas operacionaos, liquidas (117) (892)
Total das despesas operacionais (227.387) (198.755)
Provisão para imposto de renda e contribuição social 161 158
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO (30.254) (55.299)
Prejuízo por lote de mil ações (153) (279)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 
31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e

31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

gundo semestre de 2021, também, mostrou que as ações tomadas pelo Club 
Med, com as medidas sanitárias para protegendo seus clientes. Bem como a 
política clara e transparente de reembolsos e Cartas de Créditos, fizeram com 
que os nossos Clientes tivessem confiança e voltasse a frequentar os Villages 
do Brasil, bem como os Villages de neve, que reabriram no mês de dezembro 
para a temporada de neve de 2021 / 2022. Outro fator importante, que mostra 
que estamos no caminho certo, foram as vendas no segundo semestre para 
a temporada de 2022, que está sendo um sucesso. O Club Med fechou o ano 
de 2021 com uma posição sólida de caixa de R$ 28 milhões, faturamento de 
R$ 300 milhões, aumento de 57% em relação ao ano de 2020 e comparado 
com 2019 houve uma pequena redução de 2% (R$ 308 milhões). Mesmo com 
a melhora no segundo semestre, mantivemos a política de redução de custos, 
através de melhorias de processos, com isto, obtivemos resultados importan-
tes. Estamos confiantes com o futuro e nossa habilidade crescer diante das 
adversidades. Prova disso é que mesmo durante a grave crise, mantivemos o 
nosso plano estratégico e de investimento no projeto renovação e ampliação 
do nosso Village de Trancoso, que foi finalizado no final de 2020, com inves-
timentos de mais de R$ 45 milhões e, em 2021, foram investidos mais R$ 12 

milhões em CAPEX. Adicionalmente, continuamos a investir pesadamente na 
divulgação do segmento da neve, que nas temporadas de neve de 2019 / 
2020 e 2020 / 2021, foram altamente impactadas. Contudo, os nossos Clientes 
estão se mostrando resilientes e remarcando as reservas não utilizadas. Em 
março de 2022, fizemos a nossa campanha de vendas para a temporada 2022 
/ 2023 e foi um sucesso, superando todas as expectativas. Perspectivas: 
Para 2022, temos a consciência de que teremos desafios, mas também esta-
mos confiantes com o nosso modelo de negócio, que engloba: • O segmento 
de férias em família de alto padrão sempre foi o primeiro a emergir da crise, de 
forma rápida e clara; • Existe um desejo por férias em família, depois do longo 
período de confinamentos; • Estamos capazes de receber os nossos hospe-
des, seguindo os rígidos protocolos de segurança; • Segmento de Grupos de 
Lazer e Eventos que está retornando; • Temos oportunidade de ganhar Market 
Shares. Agradecimentos: Ao término de mais um ano, agradecemos o apoio 
recebido de nossos acionistas e colaboradores pela dedicação e entusiasmo, 
assim como a confiança dos nossos fornecedores nos planos empreendidos.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022.

o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para 
terrenos e imobilizações em andamento). A vida útil estimada, os valores resi-
duais e os métodos de depreciação são revisados na data de encerramento do 
balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é con-
tabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação 
ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo 
do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imo-
bilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda 
e o valor contábil do ativo, e são reconhecidos no resultado. 3.13. Emprésti-
mos e recebíveis: São ativos financeiros não derivativos com pagamentos 
fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. Estão 
incluídos nos ativos correntes, exceto aqueles com maturidade superior a 12 
meses após a data do balanço, sendo estes classificados como ativos não 
correntes. Os empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber de clientes 
e caixa e equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de custo amorti-
zado utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda 
por redução do valor recuperável. 3.14. Provisões: As provisões são reconhe-
cidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos 
passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja 
liquidação seja provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente 
dos desembolsos que se espera serem necessários para se liquidar a obriga-
ção. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considera-
ções requeridas para liquidar a obrigação no encerramento de cada período, 
considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Os riscos tri-
butários, cíveis e trabalhistas são avaliados com base na opinião dos assesso-
res legais externos e avaliação da Administração. Quando a avaliação pressu-
põe chances de perda mais prováveis que sim do que não de que uma saída 
de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação, são constituídas 
as devidas provisões relacionadas aos referidos riscos. Quando a avaliação 
pressupõe chances de perda possíveis, os riscos contingenciais são divulga-
dos em nota explicativa às Demonstrações Financeiras, porém não são provi-
sionados contabilmente. Ativos contingentes são registrados contabilmente 
somente quando sua realização é praticamente certa e quando independe de 
qualquer ação ou omissão de terceiros. 3.15. Demais passivos circulantes e 
exigíveis não cirulantes: São demonstrados por valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e variações 
monetárias e cambiais incorridos. 3.16. Mudanças nas políticas contábeis e 
divulgações: 3.16.1 Novas normas, alterações e interpretações emitidas 
e ainda não aplicáveis: CPC 11 - Contratos de seguro: Em maio de 2017, o 
IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida pelo 
CPC no Brasil, mas que será codificada como CPC 50 - Contratos de Seguro 
e substituirá o CPC11 - Contratos de Seguro), uma nova norma contábil abran-
gente para contratos de seguro que inclui reconhecimento e mensuração, 
apresentação e divulgação. Assim que entrar em vigor, a IFRS 17 substituirá 
a IFRS 4 - Contratos de Seguro (IFRS 4) emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se 
a todos os tipos de contrato de seguro (como vida, ramos elementares, seguro 
direto e resseguro), independentemente do tipo de entidade que os emitem, 
bem como determinadas garantias e instrumentos financeiros com caracterís-
ticas de participação discricionária. Aplicam-se algumasexceções de escopo. 
O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo contábil para contratos de 
seguro que seja mais útil e consistente para as seguradoras. Em contraste 
com os requisitos da IFRS 4, os quais são amplamente baseados em políticas 
contábeis locais vigentes em períodos anteriores, a IFRS 17 fornece um mo-
delo abrangente para contratos de seguro, contemplando todos os aspectos 
contábeis relevantes. O foco da IFRS 17 é o modelo geral, complementado 
por: Uma adaptação específica para contratos com características de partici-
pação direta (abordagem de taxa variável). Uma abordagem simplificada 
(abordagem de alocação de prêmio) principalmente para contratos de curta 
duração. Uma abordagem simplificada (abordagem de alocação de prêmio) 
principalmente para contratos de curta duração. A IFRS 17 vigora para perío-
dos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2021, sendo necessária a apresenta-
ção de valores comparativos. A adoção antecipada é permitida se a entidade 
adotar também a IFRS 9 e a IFRS 15 na mesma data ou antes da adoção ini-
cial da IFRS 17. Essa norma não se aplica à Companhia. Alterações ao IAS 1: 
Classificação de passivos como circulante ou não circulante. Em janeiro de 
2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao 
CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como 
circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que significa um 
direito de postergar a liquidação; • Que o direito de postergar deve existir na 
data-base do relatório; • Que essa classificação não é afetada pela probabili-
dade de uma entidade exercer seu direito de postergação; • Que somente se 
um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento 
de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação. As 
alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 
e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Administração ava-
lia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de 
empréstimo existentes podem exigir renegociação. Alterações ao IAS 8: Defi-
nição de estimativas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu altera-
ções ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), no qual introduz a definição de 
‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças 
nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção de 
erros. Além disso, eles esclarecem como as entidades usam as técnicas de 
medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis. As alterações 
serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e 
aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que ocorrerem 
em, ou após, o início desse período. A adoção antecipada é permitida se divul-
gada. Não se espera que as alterações tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practi-
ce Statement 2: Divulgação de políticas contábeis. Em fevereiro de 2021, o 
IASB emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS 
Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e 
exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidade para 
a divulgação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entida-
des a divulgarem políticas contábeis que são mais úteis ao substituir o reque-
rimento para divulgação de políticas contábeis significativas para políticas 
contábeis materiais e adicionando guias para como as entidades devem apli-
car o conceito de materialidade para tomar decisões sobre a divulgação das 
políticas contábeis. As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos inicia-
dos em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com adoção antecipada permitida. A 
Companhia está atualmente avaliando os impactos dessas alterações nas 
políticas contábeis divulgadas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2021 2020
Recursos em banco e em caixa 1.452 39.930 
Aplicações financeiras 26.207 14.712

27.659 54.642
As aplicações financeiras consistem em certificados de depósitos bancários 
(CDB) de bancos de primeira linha, são remuneradas em base percentuais 
da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liqui-
dez imediata, com baixo risco de mudança de valor em caso de vencimento 
antecipado.
5. Contas a Receber de Clientes: 2021 2020 
Contas a receber de clientes 149.507 82.215
Referem-se majoritariamente a contas a receber de operadoras de cartão de 
crédito. 
6. Imobilizado:

Taxa anuais 
de depre-

ciação

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2020 Adições Baixas

Trasn-
ferên-

cia

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2021
Custo 
Terrenos - 22.006 - - - 22.006
Edificações 2% até 10% 83.633 2.130 - 6.920 92.686
Benfeitoria 
em imóvel de 
terceiros

Tempo do 
contrato 130.562 3.689 (86) 219 134.384

Máquinas e 
equipamentos 10% 51.586 2.378 (126) 5.305 59.143
Móveis e utensílios   10% 11.095 - - - 11.095
Outros Ativos 
Fixos 10% a 20% 14.251 1.652 (534) 2 15.371
Direito de uso - 
IFRS 16 

Tempo do 
contrato 322.792 46.636 (37) - 369.391

Imobilizado em progresso 11.373 2.759 - (12.446) 1.686
647.298 59.244 (783) - 705.759

Taxa anuais 
de depre-

ciação

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2020 Adições Baixas

Trasn-
ferên-

cia

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2021
Depreciação 
Edificações (25.633) (3.862) - - (29.495)
Benfeitoria 
em imóvel de 
terceiros (64.049) (10.514) 24 - (74.539)
Máquinas, 
equipamentos e 
instalações (27.564) (4.487) 109 - (31.942)
Móveis e uten-
sílios (10.100) (190) - - (10.290)
Outros Ativos 
Fixos (11.651) (1.138) 403 - (12.386)
Direito de uso - 
IFRS 16 (41.859) (22.454) 33 - (64.280)

(180.856) (42.645) 569 - (222.932)
Total imobili-
zado 466.442 16.599 (214) - 482.827
Impairment de ativos não financeiros: O imobilizado e outros ativos não 
circulantes, inclusive os ativos intangíveis, são revistos para se identificar per-
das não recuperáveis sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, a 
perda é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa 
seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor 
em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no nível 
mais baixo para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. 
Arrendamentos: (i) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial: O balanço 
patrimonial contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos:

2021 2020
Ativos de direito de uso imóveis 305.111 280.933
Passivos de arrendamentos
 Circulante 52.435 15.778
 Não circulante 278.737 283.197
(ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado: As demonstrações 
do resultado incluem os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:

2021 2020
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso 
  (incluído em custos e despesas) 22.454 21.405
Despesas com juros (incluídas nas despesas financeiras) 25.218 24.911
A Companhia aluga complexos hoteleiros e andares de prédios comerciais 
para sua área administrativa. Em geral, os contratos de aluguel são realizados 
por períodos fixos de 5 anos a 30 anos. Os prazos dos arrendamentos são ne-
gociados individualmente e contêm uma ampla gama de termos e condições 
diferenciadas. Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, 
porém os ativos arrendados não podem ser utilizados como garantia de em-
préstimos. Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados 
eram classificados como arrendamentos financeiros ou operacionais. A partir 
de 01 de janeiro de 2019, os arrendamentos são reconhecidos como um ativo 
de direito de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo ar-
rendado se torna disponível para uso pela Companhia. Cada pagamento de 
arrendamento é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despe-
sas financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrenda-
mento. O ativo de direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou 
do prazo do arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Os ativos e 
passivos provenientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao 
valor presente. Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido 
dos pagamentos de arrendamentos a seguir: • pagamentos fixos (incluindo 
pagamentos fixos na essência, menos quaisquer incentivos de arrendamentos 
a receber; • pagamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem 
de índice ou de taxa; • valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatá-
rio, de acordo com as garantias de valor residual. Os pagamentos de arrenda-
mentos são descontados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. 
Caso essa taxa não possa ser prontamente determinada, a taxa incremental 
de empréstimo do arrendatário é utilizada, sendo esta a taxa que o arrendatá-
rio teria que pagar em um empréstimo para obter os fundos necessários para 
adquirir um ativo de valor semelhante, em um ambiente econômico similar, 
com termos e condições equivalentes. A Companhia está exposta a potenciais 
aumentos futuros nos pagamentos de arrendamentos variáveis com base em 
um índice ou taxa, os quais não são incluídos no passivo de arrendamento até 
serem concretizados. Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos 
baseados em um índice ou taxa são concretizados, o passivo de arrenda-
mento é reavaliado e ajustado em contrapartida ao ativo de direito de uso. Os 
pagamentos de arrendamentos são alocados entre o principal e as despesas 
financeiras. As despesas financeiras são reconhecidas no resultado durante o 
período do arrendamento para produzir uma taxa periódica constante de juros 
sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. Os ativos de direi-
to de uso são mensurados ao custo, de acordo com os itens a seguir: • o valor 
da mensuração inicial do passivo de arrendamento; • quaisquer pagamentos 
de arrendamentos feitos na data inicial, ou antes dela, menos quaisquer incen-
tivos de arrendamento recebidos; • quaisquer custos diretos iniciais; e • custos 
de restauração. Os ativos de direito de uso geralmente são depreciados ao 
longo da vida útil do ativo ou do prazo do arrendamento pelo método linear, 
dos dois o menor. Se a Companhia estiver razoavelmente certa de que irá 
exercer uma opção de compra, o ativo do direito de uso é depreciado ao longo 
da vida útil do ativo subjacente. Os pagamentos associados a arrendamentos 
de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos 
pelo método linear como uma despesa no resultado. Arrendamentos de curto 
prazo são aqueles com um prazo de 12 meses ou menos. Os ativos de baixo 
valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens de mobiliário de escritório. 
Passivos de arrendamento: As movimentações dos saldos dos passivos de 
arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019 298.293
 Juros provisionados 24.911
 Adição por novos contratos ou renovação 13.401
 Pagamentos (37.630)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2020 298.975
 Juros provisionados 25.218
 Adição por novos contratos ou renovação 46.636
 Pagamentos / isenção (39.657)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2021 331.172
No ano de 2020, seguindo as orientações e Decretos das autoridades fede-
rais, estaduais e municipais, as operações dos Villages de Rio das Pedras-
-RJ e Lake Paradise-SP, que são arrendados, foram paralisadas de março 
até setembro. Com isto, a Companhia exerceu a claúsula contratua de Força 
Maior, deixando de pagar os arrendamentos devidos neste período. Para o 
aluguel do Village de Lake Paradise-SP, adicionalmente, foi negociado des-
contos do valor do arrendamento até o final do ano de 2020. Em 2021, com a 
continuidade das medidas restritivas das autoridades estaduais e municiais, 
foi negociado descontos no valor do arrendamento, para os Villages de Rio 
das Pedras-RJ e Lake Paradise-SP, que cessaram com o termino das medias.  
A Companhia apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos com 
base nas datas de vencimento. Os valores estão apresentados com base nas 
prestações não descontadas:
Anos 2021
2022 327.330
2023 319.266
2024 308.370
2025 287.546
2026 267.543
Ativos de direito de uso: Os direitos de uso estão classificados na rubrica 
“Direitos de uso - IFRS 16”, do ativo imobilizado.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e  

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e  

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e  

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e  

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e  

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Senhores Acionistas. A Administração do Club Med S.A. (“Companhia”) apre-
senta o Relatório da Administração, que acompanha as demonstrações finan-
ceiras da Companhia referente ao exercício findo em 31/12/2019, elaborada em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Desempenho Ope-
racional. O Club Med com os seus três Resorts: Rio das Pedras, Trancoso e Lake 
Paradise, é um dos líderes no segmento All Incluse no Brasil. Além disso, somos 
líderes de vendas com destino a neve na Europa. Em 2019 tivemos um aumento 
significativo de 48% no faturamento em relação ao destino neve, comparado com 
o ano anterior. A Companhia vem investindo pesadamente, neste segmento, que 
vem atraindo cada vez mais brasileiros para esquiar nos alpes europeus. No ano 
de 2019 foi investido mais de R$ 38 milhões em CAPEX, em especial na amplia-

ção e reforma do Resort de Trancoso, que esperamos estar totalmente renova-
do até o primeiro trimestre de 2021. Também foi feito investimento na reforma 
total da cozinha de Rio das Pedras, bem como na melhoria das instalações dos 
Resorts e ampliação da tecnologia, em linha com o plano estratégico da Compa-
nhia de melhoria e ampliação dos seus Resorts. Não podemos deixar de citar o 
fechamento do Resort de Itaparica, em julho deste ano. O Resort de Itaparica foi 
a onde o Club Med iniciou suas atividades no Brasil em 1979. A dificuldade de 
acesso e a falta de investimentos públicos na região, não permitia mais atender às 
expectativas de nossos clientes e cumprir plenamente nossa promessa de quali-
dade. O Club Med acredita muito no potencial do estado da Bahia, como destino 
turístico e, por isto, está investindo pesadamente no outro Village situado no es-
tado. A Administração tem a expectativa que uma parcela dos clientes do Village 
de Itaparica irá migrar para o Village de Trancoso e continuarão suas memórias 

dentro do Club Med. Perspectivas. Para 2020, a administração da Companhia 
continuará buscando o aumento no volume de vendas, principalmente para Re-
sort de Lake Paradise e investindo em marketing para aumentar cada vez mais 
as vendas para o destino neve na Europa. Buscará também a maximização dos 
resultados através do plano de redução de custos e melhoria na produtividade 
das equipes, isto tudo sem perder a qualidade na prestação do serviço que é a 
marca do Club Med. O Club Med mantém sua liderança e comprometimento com a 
qualidade, fortalecendo sua presença no Estado da Bahia, com investimentos em 
projetos de reforma e ampliação do Resort de Trancoso que representam inves-
timentos superiores a R$ 55 milhões. Agradecimentos. Ao término de mais um 
ano, agradecemos o apoio recebido de nossos acionistas e colaboradores pela 
dedicação e entusiasmo, assim como a confiança dos nossos fornecedores nos 
planos empreendidos. Rio de Janeiro, 25/04/2020.                        A Adminsitração

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 42.395 9.881
Contas a receber (nota 5) 79.794 76.187
Estoques 4.809 4.709
Despesas antecipadas 5.032 4.899
Impostos a recuperar 7.075 5.941
Adiantamentos a fornecedores 92 1.373
Outros creditos 974 1.001
Total dos ativos circulantes 140.171 103.991
Ativo Não Circulante
Partes Relacionadas - 33.533
Depósitos judiciais 9.119 5.542
Investimentos 45 45
Imobilizado (nota 6) 459.832 149.720
Total do ativo não circulante 468.996 188.840
Total do Ativo 609.167 292.831
Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante
Fornecedores 14.860 12.894
Estadas não consumidas (nota 7) 179.471 144.998
Salários, e contribuições 9.057 9.322
Impostos e taxas a recolher 3.689 3.226
Arrendamentos (nota 6) 9.935 -
Outros 13.645 14.615
Total do passivo circulante 230.657 185.055
Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos (nota 8) 193 193
Arrendamentos (nota 6) 288.358
Partes relacionadas (nota 11) 15.130 15.610
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.184 4.342
Provisões para contingências fiscais e trabalhistas (nota 13) 16.816 15.201
Total do passivo não circulante 324.681 35.346
Total do Passivo 555.338 220.401
Patrimônio Líquido (Nota 9)
Capital social 198.112 187.322
Reserva de capital 398 398
Prejuízos acumulados (144.681) (115.290)
Total do patrimônio líquido 53.829 72.430
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 609.167 292.831

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Vendas de serviços hoteleiros e turísticos 307.655 346.000
Impostos e contribuições s/vendas e serviços (20.101) (23.676)
Receitas liquida das vendas e serviços 287.554 322.324
Custos das vendas e serviços prestados (nota 14) (88.748) (143.541)
Lucro Bruto 198.806 178.783
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (nota 14) (175.455) (197.129)
Impostos e Taxas (6.211) (4.922)
Depreciações (37.257) (19.348)
Receitas (despesas) financeiras, liquidas (23.432) (558)
Variação Cambial (530) (1.561)
Outras (despesas) receitas operacionaos, liquidas (1.665) (7.125)
Total das despesas operacionais (244.550) (230.643)
Provisão para imposto de renda e contribuição social 159 2.562
Prejuízo Liquido so Exercício (45.585) (49.298)
Prejuízo por lote de mil ações (230) (263)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo líquido do exercício (45.585) (49.298)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
 do exercício com o caixa gerado pelas 
 atividades operacionais:
Depreciações 16.435 19.348
Depreciação – Arrendamentos 20.822 -
Imobilização Receitas - 27
Depositos Usados 1.605 1.509
Juros sobre arrendamentos 25.110 -
Arrendamentos pagos (36.576) -
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (3.607) (5.119)
Estoques (100) (1.202)
Partes relacionadas 33.533 (28.544)
Impostos a recuperar (1.134) (928)
Adiantamentos para fornecedores 1.281 (1.358)
Outros (106) (1.466)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 1.966 2.445
Partes relacionadas (480) 2.504
Provisão para contingências fiscais e trabalhistas 1.615 5.744
Estadas não consumidas 34.473 29.426
Outros (929) 13.252
Caixa gerado pelas atividades operacionais 48.323 (13.660)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado financeiro e Depósitos judiciais (5.182) (2.278)
Aquisição de Imobilizado e investimentos (37.657) (18.797)
Venda de ativo imobilizado 46 -
Caixa aplicado nas atividades de investimento (42.793) (21.075)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de Capital 10.790 -
Absorção de prejuízos 16.194 -
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos 26.984 -
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 32.514 (34.735)
Disponibilidades
Saldo Inicial 9.881 44.616
Saldo Final 42.395 9.881
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 32.514 (34.735)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Reserva 
de capital

Prejuízos 
acumulados Total

Saldo em 31 de Outubro de 2017 187.322 398 (81.180) 106.540
Absorção de prejuízo - - 15.188 15.188
Prejuízo do exercício - - (49.298) (49.298)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 187.322 398 (115.290) 72.430
Aumento de capital 10.790 - - 10.790
Absorção de prejuízo - - 16.194 16.194
Prejuízo do exercício - - (45.585) (45.585)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 198.112 398 (144.681) 53.829

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Informações Gerais. A Companhia foi constituída em 19 de fevereiro de 
1999, tendo como objeto social a exploração de atividades hoteleiras em geral e 
a prestação de serviços turísticos. Com a finalidade de desenvolver as suas ati-
vidades operacionais, a Companhia locou em 6 de agosto de 1999, dois Villages 
de propriedade da Empresa Itaparica S.A. – Empreendimentos Turísticos, situ-
ados na Ilha de Itaparica-BA e Mangaratiba-RJ. Em 30 de dezembro de 2016 a 
Companhia incorporou a Taípe Trancoso Empreendimentos S.A. (“Taípe Tran-
coso”). A Taípe Trancoso tinha como atividade principal a administração do 
Village de Trancoso. Em 29 de abril de 2016, a Companhia locou o Village de 
Lake Paradise, situado na cidade de Mogi das Cruzes-SP. Em 31 de julho de 
2019, a Companhia encerrou as atividades do Village de Itaparica, situado na 
cidade de Itaparica-BA. Atualmente a Companhia atua na exploração de ativida-
des hoteleiras em geral e na prestação de serviços turísticos em três Villages, 
sendo eles: Rio das Pedras, Trancoso e Lake Paradise. 1.1 Mudança Exercício 
Social. Visando adaptar as atividades sociais aos autuais interesses dos negó-
cios da Sociedade, foi aprovada na Assembleia Geral Extraoridinária de 24 de 
abril de 2018 a alteração do término do exercício social de 31 de outubro para 31 
de dezembro de cada ano, para fazê-lo coincidir com o encerramento do período 
fiscal e com isto racionalizar os atuais procedimentos administrativos. Dessa 
forma, o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 compreende 12 meses de 
operação e  pode não ser comparável com o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, apresentados para fins comparativos que compreende 14 meses de 
operação. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras. 2.1. Declara-
ção de conformidade e base para preparação. As demonstrações financeiras 
da Companhia foram elaboradas e apresentadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e em conformidade com as normas interna-
cionais contábeis emtidas pelo International Accounting Standards Board 
(IFRS). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos 
seus valores justos quando aplicável.  As políticas contábeis significativas ado-
tadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas específicas, rela-
cionadas aos itens apresentados; aqueles aplicáveis de modo geral, em diferen-
tes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritos a seguir. A de-
monstração do resultado abrangente não está sendo apresentada em função de 
não existirem transações registradas como outros resultados abrangentes e, 
portanto, o prejuízo apurado no exercício não diverge do resultado abrangente. 
2.2. Moeda funcional de apresentação. As demonstrações financeiras da 
Companhia foram preparadas em Reais, que é a moeda do ambiente econômico 
no qual a Companhia atua (moeda funcional). 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS 
PRÁTICAS CONTÁBEIS. As práticas contábeis descritas a seguir foram aplica-
das de forma consistente para os exercícios apresentados: 3.1. Benefícios a 
empregados. Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesas de pessoal correspondentes ao serviço prestado. O 
passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago se a Companhia tiver uma 
obrigação legal presente ou provável de pagar esse valor em função de serviço 
já prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada com segurança. 
3.2. Estimativas contábeis. A preparação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administra-
ção da Companhia se baseie em estimativas e julgamentos para o registro de 
certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas  e despesas, bem 
como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações finan-
ceiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua 
efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. 
3.3. Reconhecimento de receita. A Companhia reconhece receita quando (i) o 
montante de receita pode ser mensurado com confiabilidade, (ii) são prováveis 
futuros fluxos de benefícios econômicos para a Companhia e (iii) quando forem 
cumpridos os critérios específicos das atividades da Companhia, como descrito 
a seguir. O montante da receita não é considerado como possível de ser mensu-
rado confiavelmente até que todos os riscos relacionados à venda tenham sido 
mitigados. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades 
da Companhia. 3.4. Custos e despesas. Os custos operacionais e as despesas 
são registrados pelo regime de competência e dizem respeito principalmente às 
despesas com alimentos e bebidas, combustíveis, material de consumo, comis-
sões de agências de turismo, energia elétrica, fretes e transportes, entre outros. 
3.5. Moeda estrangeira. Na elaboração das Demonstrações Financeiras da 
Companhia, as transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda di-
ferente de sua moeda funcional (real) são registradas de acordo com as taxas de 
câmbio vigentes na data de cada transação. No encerramento de cada período, 
os itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigen-
tes no fim do período. As variações cambiais sobre itens monetários são reco-
nhecidas no resultado no período em que ocorrem, exceto quando compõem 
custos dos empréstimos e financiamentos referentes a ativos qualificáveis, 
quando são incluídas no custo desses ativos. 3.6. Tributação. Quando da ocor-
rência de base positiva, as provisões para imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro são constituídas com base no lucro ajustado pelas adições e exclu-
sões de caráter permanente e temporário (quando aplicáveis), às alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional específico de 10% sobre o lucro tributável anual, 
no caso de imposto de renda, excedente a R$240. A contribuição social é calcu-
lada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. As parcelas de antecipação do 
imposto de renda e da contribuição social efetuadas durante o período (quando 
aplicáveis) são registradas no ativo circulante, na rubrica “Tributos a recuperar” 
e, são compensadas com o imposto de renda e a contribuição a pagar registra-
dos no passivo circulante, na rubrica “Tributos a recolher”, quando aplicável. 3.7. 
Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para 
investimento ou demais fins. A Companhia considera como caixa e equivalentes 
de caixa os valores em caixa no village, os depósitos bancários e as aplicações 
financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.  Portanto, um investimen-
to normalmente se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento 
original de curto prazo (i.e., três meses ou menos). 3.8. Contas a receber de 
clientes e provisão para devedores duvidosos. As contas a receber são reco-
nhecidas inicialmente pelo valor justo, que geralmente representa os montantes 
faturados, e posteriormente, pelos saldos menos provisão para eventuais per-
das no valor recuperável. A provisão para devedores duvidosos é estabelecida 
quando existe evidência objetiva, além de quaisquer garantias que possam ter 
sido fornecidas pelo cliente, de que a Companhia não será capaz de cobrar to-
dos os montantes devidos, de acordo com as condições iniciais dos créditos a 
receber. 3.9. Estoques. Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre 
o seu valor de custo e o seu valor líquido realizável. Os custos dos estoques são 
determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável correspon-
de ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos ne-
cessários para realizar a venda. Quando necessário, os estoques são deduzidos 
de provisão para perdas, constituída em casos de desvalorização e perdas de 
inventário físico. 3.10. Depósitos judiciais. Existem situações em que a Com-
panhia questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas 
contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estraté-
gia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em 
juízo sem que haja caracterização da liquidação do passivo, permitindo que a 
Companhia continue questionando as ações. Nessas situações, embora os de-
pósitos ainda sejam ativos da Companhia, os valores somente são liberados 
mediante o recebimento de uma decisão judicial final favorável à Companhia. Os 
depósitos judiciais são considerados como atividades de investimento para fins 
da demonstração dos fluxos de caixa. 3.11. Demais ativos circulantes e reali-
zável não circulante. São apresentados ao valor de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferi-
dos. 3.12. Imobilizado. São demonstrados ao valor de custo, deduzidos de de-

preciação e eventuais perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 
(impairment). Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do 
imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação 
desses ativos se inicia quando estes estão prontos para o uso pretendido na 
mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor 
do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixa-
do (exceto para terrenos e imobilizações em andamento). A vida útil estimada, 
os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados na data de en-
cerramento do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas esti-
mativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado 
após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do 
uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um 
item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos 
na venda e o valor contábil do ativo, e são reconhecidos no resultado. 3.13. 
Empréstimos e recebíveis. São ativos financeiros não derivativos com paga-
mentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. 
Estão incluídos nos ativos correntes, exceto aqueles com maturidade superior a 
12 meses após a data do balanço, sendo estes classificados como ativos não 
correntes. Os empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber de clientes 
e caixa e equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redu-
ção do valor recuperável. 3.14. Provisões. As provisões são reconhecidas para 
obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, 
em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja 
provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos desembolsos 
que se espera serem necessários para se liquidar a obrigação.  O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para 
liquidar a obrigação no encerramento de cada período, considerando-se os ris-
cos e as incertezas relativos à obrigação. Os riscos tributários, cíveis e trabalhis-
tas são avaliados com base na opinião dos assessores legais externos e avalia-
ção da Administração. Quando a avaliação pressupõe chances de perda mais 
prováveis que sim do que não de que uma saída de recursos seja feita para liqui-
dar a contingência/obrigação, são constituídas as devidas provisões relaciona-
das aos referidos riscos. Quando a avaliação pressupõe chances de perda pos-
síveis, os riscos contingenciais são divulgados em nota explicativa às Demons-
trações Financeiras, porém não são provisionados contabilmente. Ativos contin-
gentes são registrados contabilmente somente quando sua realização é pratica-
mente certa e quando independe de qualquer ação ou omissão de terceiros. 
3.15. Demais passivos circulantes e exigíveis não cirulantes. São demons-
trados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
respectivos encargos e variações monetárias e cambiais incorridos. 3.16. Mu-
danças nas políticas contábeis e divulgações. Alterações adotadas pela 
Companhia. As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exer-
cício iniciado em 1º de janeiro de 2019 e tiveram impactos materiais para a Com-
panhia: IFRS 16/CPC 06(R2) - "Arrendamentos”: com essa nova norma, os ar-
rendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o 
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arren-
damento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo des-
sa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor. Os cri-
térios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstra-
ções financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. A Compa-
nhia possui contratos de arrendamento significativos no qual atua como arren-
datário, sendo que parte desses contratos eram reconhecidos como arrenda-
mentos operacionais e os pagamentos contabilizados de forma linear ao longo 
do prazo do contrato, de acordo com sua competência. Foi concluído o estudo 
dos impactos dessa nova norma nas demonstrações financeiras, que inclui: (i) 
uma estimativa do prazo de arrendamento, considerando período não cancelá-
vel e os períodos cobertos por opções de extensão do prazo do contrato, quando 
o exercício depende apenas da Companhia e esse exercício é razoavelmente 
certo; (ii) revisão detalhada da natureza dos diversos contratos de arrendamen-
to inerentes a educação; e (iii) utilização de determinadas premissas para calcu-
lar a taxa de desconto, que foi baseada na taxa incremental de juros para o perí-
odo do contrato, dentre outras. A Companhia adotou a nova prática a partir de 1º 
de janeiro de 2019 pelo método de cálculo retrospectivo modificado, calculando 
o valor presente nesta data, sem a reapresentação das informações comparati-
vas, como permitido pela norma. A adoção acarretou um incremento de 
R$288.937 (Nota 6) no ativo imobilizado, decorrentes do direito de uso sobre os 
aluguéis de imóveis e de maquinas e equipamentos, e no passivo de arrenda-
mento mercantil. O aumento do passivo de arrendamento é decorrente do reco-
nhecimento do direito de uso dos ativos, que resulta a adição da dívida líquida da 
Companhia. A depreciação e os juros são reconhecidos na demonstração do 
resultado como uma substituição das despesas de arrendamento operacional 
("aluguel"). IFRIC 23/ICPC 22 - "Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o 
Lucro": A interpretação ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reco-
nhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamen-
tos de tributo sobre o lucro. A Administração da Companhia deve reconhecer e 
mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisi-
tos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, pre-
juízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais 
determinados, aplicando esta Interpretação. Na avaliação da Administração da 
Companhia, não existiram impactos significativos em decorrência da interpreta-
ção, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhi-
mento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de 
Tribunais Administrativos e Judiciais. Alterações de normas que ainda não estão 
em vigor: As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB, mas não 
estão em vigor para o exercício de 2019. A adoção antecipada de normas, em-
bora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronun-
ciamento Contábeis (CPC). • Alterações nas referências à estrutura conceitual 
nas normas IFRS: em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura 
Conceitual para Relatórios Financeiros, substituindo a versão anterior, emitida 
em 2010. Nenhuma mudança será feita nas normas atuais. Contudo, as entida-
des que utilizarem a Estrutura Conceitual para determinar suas políticas contá-
beis para transações, eventos ou condições que não sejam abordados por ne-
nhuma norma específica deverão aplicar a Estrutura Conceitual revisada a partir 
de 1o de janeiro de 2020. As entidades devem considerar se suas políticas con-
tábeis continuam adequadas de acordo com a Estrutura Conceitual revisada. • 
Alterações do IFRS 3: em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração do IFRS 3 
sobre a definição de "negócio", que possui data efetiva a partir de 1o de janeiro 
de 2020. A alteração efetuada (i) confirma que um negócio deve incluir inputs e 
processos relevantes, que em conjunto contribuem de forma significativa para a 
criação de outputs; (ii) disponibiliza teste que auxilia na análise sobre se uma 
empresa adquiriu um grupo de ativos e não um negócio; e (iii) estreita as defini-
ções de outputs, cujo foco passa a ser geração de retorno por meio de produtos 
fornecidos e serviços prestados a clientes, excluindo geração de retornos sob a 
forma de redução de custos e outros benefícios econômicos. • Alterações no IAS 
1 e IAS 8: em outubro de 2018, o IASB emitiu a definição de "material" e fez alte-
rações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja versão revisada possui data efetiva de 
aplicação a partir de 1o de janeiro de 2020. A definição de "material" ajuda as 
entidades a determinarem se as informações sobre um item, transação ou um 
outro evento qualquer, devem ser fornecidas aos usuários das demonstrações 
financeiras. No entanto, nem sempre essa definição é objetiva, sendo necessá-
rio fazer julgamentos sobre a materialidade na preparação das demonstrações 
financeiras. As alterações efetuadas alinham a redação da definição de material 
em todas as normas do IFRS, incluindo a Estrutura Conceitual. Não há outras 
normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que 
poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Com-
panhia.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa. 2019 2018
Recursos em banco e em caixa 1.848 9.881
Aplicações financeiras 40.547 -

42.395 9.881
As aplicações financeiras consistem em certificados de depósitos bancários (CDB) 
de bancos de primeira linha, são remuneradas em base percentuais da variação 
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata, com 
baixo risco de mudança de valor em caso de vencimento antecipado.
5. Contas a Receber de Clientes 2019 2018
Contas a receber de clientes 79.794 76.187
Referem-se majoritariamente a contas a receber de operadoras de cartão 
de crédito.

6. Imobilizado
Taxa anu-
ais de de-
preciação

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2018 Adições
Baix-

as

Trasn-
ferên-

cia

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2019
Custo
Terrenos - 22.006 - - - 22.006
Edificações 2% até 10% 59.613 6.528 - 306 66.447
Benfeitoria em imóvel 
de terceiros

Tempo do 
contrato 111.700 15.414 (37) 453 127.530

Máquinas e 
equipamentos 10% 38.231 5.660 (31) - 43.860
Móveis e utensílios 10% 11.153 - - - 11.153
Outros Ativos Fixos 10% a 20% 11.653 1.057 (219) 304 12.795

Direito de uso – IFRS 16
Tempo do 
contrato - 309.759 (329) - 309.430

Imobilizado em progresso 1.065 8.998 - (1.063) 9.000
255.421 347.416 (616) - 602.221

Depreciação
Edificações (21.686) (1.549) - - (23.235)
Benfeitoria em imóvel 
de terceiros (44.871) (9.590) 37 - (54.424)
Máquinas, equipamen-
tos e instalações (20.231) (3.652) 31 - (23.852)
Móveis e utensílios (9.747) (207) - - (9.954)
Outros Ativos Fixos (9.166) (1.437) 172 - (10.431)
Direito de uso – IFRS 16 - (20.822) 329 - (20.493)

(105.701) (37.257) 569 - (142.389)
Total imobilizado 149.720 310.159 (47) - 459.832
Impairment de ativos não financeiros. O imobilizado e outros ativos não cir-
culantes, inclusive os ativos intangíveis, são revistos para se identificar perdas 
não recuperáveis sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indica-
rem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, a perda é 
reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor 
recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de 
um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no nível mais baixo 
para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. Arrenda-
mentos. (i) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial. O balanço patrimonial 
contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos: 

31 de dezembro de 2019 1º de janeiro de 2019
Ativos de direito de uso Imóveis 288.937 301.927
Passivos de arrendamentos
Circulante 9.935 15.048
Não circulante 288.358 286.879
(ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado. As demonstrações do 
resultado incluem os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:

2019
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso 
 (incluído em custos e despesas) 20.822
Despesas com juros (incluídas nas despesas financeiras) 25.110
A Companhia aluga complexos hoteleiros e andares de prédios comerciais para 
sua área administrativa. Em geral, os contratos de aluguel são realizados por 
períodos fixos de 5 anos a 30 anos. Os prazos dos arrendamentos são negocia-
dos individualmente e contêm uma ampla gama de termos e condições diferen-
ciadas. Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, porém 
os ativos arrendados não podem ser utilizados como garantia de empréstimos. 
Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados eram clas-
sificados como arrendamentos financeiros ou operacionais. A partir de 01 de 
janeiro de 2019, os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito 
de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo arrendado se 
torna disponível para uso pela Companhia. Cada pagamento de arrendamento 
é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despesas financeiras 
são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. O ativo 
de direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do 
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Os ativos e passivos pro-
venientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente. 
Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos 
de arrendamentos a seguir: • pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos 
na essência, menos quaisquer incentivos de arrendamentos a receber; • pa-
gamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem de índice ou 
de taxa; • valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo 
com as garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamentos são des-
contados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. Caso essa taxa 
não possa ser prontamente determinada, a taxa incremental de empréstimo do 
arrendatário é utilizada, sendo esta a taxa que o arrendatário teria que pagar 
em um empréstimo para obter os fundos necessários para adquirir um ativo de 
valor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos e condições 
equivalentes. A Companhia está exposta a potenciais aumentos futuros nos 
pagamentos de arrendamentos variáveis com base em um índice ou taxa, os 
quais não são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados. 
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice 
ou taxa são concretizados, o passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado 
em contrapartida ao ativo de direito de uso. Os pagamentos de arrendamentos 
são alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas finan-
ceiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento para 
produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do 
passivo para cada período. Os ativos de direito de uso são mensurados ao cus-
to, de acordo com os itens a seguir: • o valor da mensuração inicial do passivo 
de arrendamento; • quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data 
inicial, ou antes dela, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; • 
quaisquer custos diretos iniciais; e. • custos de restauração.Os ativos de direito 
de uso geralmente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do 
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Se a Companhia estiver 
razoavelmente certa de que irá exercer uma opção de compra, o ativo do direito 
de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo subjacente. Os pagamentos 
associados a arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de bai-
xo valor são reconhecidos pelo método linear como uma despesa no resultado. 
Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12 meses ou 
menos. Os ativos de baixo valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens 
de mobiliário de escritório. Passivos de arrendamento. As movimentações 
dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
Saldo em 1º de janeiro de 2019 301.927
Juros provisionados 25.110
Adição por novos contratos ou renovação 7.832
Pagamentos (36.576)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019 298.293
A Companhia apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos com 
base nas datas de vencimento. Os valores estão apresentados com base nas 
presta ções não descontadas: 

2019
2020 301.597
2021 302.105
2022 297.794
2023 283.150
2024 263.372
2025 241.373
Ativos de direito de uso. Os direitos de uso foram classificados na rubrica 
“Direitos de uso – IFRS 16”, do ativo imobilizado. A movimentação de saldos 
dos ativos de direito de uso é evidenciada abaixo: 
Saldo dos ativos de direito de uso em 1º de janeiro de 2019 301.927
Adição por novos contratos 7.832
Despesa de depreciação (20.822)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2019 288.937

A movimentação de saldos dos ativos de direito de uso é evidenciada abaixo:
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2019 288.937
 Adição por novos contratos 13.401
 Despesa de depreciação (21.366)
 Baixa (39)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2020 280.933
 Adição por novos contratos 46.636
 Despesa de depreciação (22.454)
 Baixa (4)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2021 305.111
7. Estadas Não Consumidas: 2021 2020
Estadas não consumidas 277.365 110.952
Créditos de clientes para uso futuro 15.264 70.079

292.629 181.031
Estadas não consumidas referem-se a reservas de clientes para estadias a 
serem consumidas futuramente no prazo máximo de um ano. Créditos de 
clientes para uso futuro são créditos concedidos aos Clientes que devido a 
crise da COVID-19, ficaram impossibilitados de utilizar, tanto nos Villages do 
Brasil, quanto nos Villages do mundo. 8. Patrimônio Líquido: a) Capital so-
cial - Em 31 de dezembro de 2021, o capital social subscrito e integralizado 
era composto por 198.111.661 ações ordinárias sem valor. O valor do capital 
é de R$ 198.111.663,69. A participação de acionistas domiciliados no exte-
rior no capital social está representada por 198.111.660 ações ordinárias sem 
valor nominal. b) Dividendos - Aos acionistas é assegurada a distribuição de 
dividendos de, no mínimo 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado 
segundo a Lei 6.404/76. Em face dos prejuízos acumulados da Companhia, 
não foram propostos dividendos em 2021 e em 2020. 9. Prejuízos Fiscais e 
Bases Negativas da Contribuição Social: Em 31 de dezembro de 2021, os 
prejuízos fiscais e as bases negativas de contribuição social acumulados to-
talizavam R$309.586 e R$309.660, respectivamente (Em dezembro de 2020, 
R$289.968 e R$289.885, respectivamente sem prazo de prescrição para fins 
de compensação, limitada a 30% do lucro tributável do exercício em que hou-
ver a compensação. Em razão dos prejuízos acumulados recorrentes e da 
incerteza neste momento quanto à utilização desses créditos fiscais no futuro, 
não foram consignados nas informações financeiras do exercício o imposto 
de renda e a contribuição social diferidos. Os referidos créditos fiscais se-
rão registrados somente por ocasião da apuração de resultado tributável em 
exercícios fiscais futuros. 10. Partes Relacionadas: No curso da operações 

da Companhia, direitos e obrigações são gerados entre partes relacionadas, 
provenientes de operações de venda e compra de serviços e operações de 
mútuos, pactuadas em condições baseadas em contrato e em condições de 
mercado. a. Transações e saldos: Os saldos das operações com partes rela-
cionadas estão assim demonstrados:
Partes relacionadas Dez/20 Movimento do ano Dez/21
Club Med AMS - (31.632) (31.632)
Club Med Férias - (30.888) (30.888)
Ativo - (62.520) (62.520)
Club Med Paris (483) - (483)
Itaparica S/A (2.022) (93) (2.115)
Club Med Miami (454) - (454)
STE Operadora (50) - (50)
Club Med MAS (1.252) 1.252 -
Club Med Férias 320 (320) -
Passivo (3.941) 839 (3.102)
b. Resultado: Receita de comissão e estadas: 2021 2020
CLUB MED Férias 3.832 27.801
11. Instrumentos Financeiros: Em 31 de dezembro de 2021, os valores con-
tábeis dos instrumentos financeiros da Companhia registrados no balanço, 
refletem praticamente os seus valores de mercado, considerando variáveis 
e estimativas praticados no mercado para operações de prazo e risco simi-
lares.  Principais Fatores de Risco da Companhia: a) Risco de taxa de juros: 
Em relação ao risco de taxa de juros, da Companhia incorrer em perdas por 
conta de flutuações nas taxas de juros, que aumentem as despesas finan-
ceiras relativas aos passivos captados junto ao mercado. A Companhia não 
vem celebrando contratos de derivativos para cobrir esses riscos, mas vem 
monitorando continuadamente as taxas de juros de mercado e a flutuação 
das moedas estrangeiras, a fim de observar eventual necessidade de contra-
tação desses instrumentos. Risco de crédito: O risco de crédito é minimizado 
pelo fato de aproximadamente 93% das vendas da Companhia serem realiza-
das através de cartões de crédito administrados por terceiros. A Companhia 
vem monitorando continuadamente a posição de seus recebíveis, a fim de 
observar possíveis perdas e consequentemente avaliar eventual necessidade 
de registro de provisão para créditos de liquidação duvidosa. 12. Passivos 
Contingentes: Os passivos contingentes decorrentes de litígios em discussão 

estão, em sua maioria, conservadoramente amparados por depósitos judiciais 
e, quando aplicável, por provisões de montante equivalente às perdas estima-
das como prováveis, de acordo com as avaliações de riscos procedidas pelos 
advogados da Companhia, em conjunto com a Administração.

Am-
biental Cível Criminal Fiscal

Traba-
lhista Total

31 de dezembro de 2020 105 913 - 1.629 15.449 18.096
Acréscimos de provisão 9 966 34 6.215 7.224
Reversão de provisão por uso (114) (185) 0 (5.796) (6.095)
Redução de provisão - (231) 0 (769) (1000)
31 de dezembro de 2021 - 1.463 - 1.663 15.099 18.225
Causas Possíveis em dez/21 - 3.352 12 3.330 38.212 44.906
13. Custos e Despesas Administrativas: 2021

Custos Adminstrativas Total
Pessoal e encargos sociais - 88.720 88.720
Refeições e bebidas 53.348 - 53.348
Comissão de vendas 2.330 16.932 19.262
Terceirizados 15.031 1.734 16.765
Manutenção e reparos - 17.017 17.017
Outros 2.251 - 2.251
Energia eletrica 2.014 12.078 14.092
Comissão de cartão de crédito 9.541 - 9.541
Propaganda e publicidade - 6.868 6.868
Viagens e estadia - 2.845 2.845
Telecomunicações - 6.135 6.135
Transporte - 2.657 2.657
Alugueis (3.650) (148) (3.798)

80.865 154.838 235.703
14. Cobertura se Seguros (Não Auditado): Em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia apresentava cobertura de seguros contra danos materiais para os 
bens do ativo imobilizado, incêndio e danos elétricos por valores considerados 
pela Administração suficientes para cobrir eventuais sinistros. Os bens estão 
segurados por um montante aproximado de R$ 1.0 bilhões.

Thomas Bertrand Auguste Bally - Diretor Financeiro
Claudio Medeiros Lima - CPF 014.924.007-42 - CRC 084.443-O RJ - Contador

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores do Club Med Brasil S.A. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras do Club Med Brasil S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimô-
nio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais polí-
ticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira do Club Med Brasil S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (“Inter-
national Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International 
Accounting Standard Board - IASB”. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de au-
ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ou-
tras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o 
relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração, e não expressamos nenhuma forma de conclusão de auditoria so-
bre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financei-
ras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fa-
zê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relató-
rio da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a esse respeito. Responsabilidade da Administração e da 
governança sobre as demonstrações financeiras: A Administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 

normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e com o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, 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 detecta as eventu-
ais 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 fi-
nanceiras. Como parte de uma 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: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como ob-
temos 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. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevan-
tes 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 Companhia. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração. Concluímos sobre a ade-

quação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade opera-
cional 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 Compa-
nhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações 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 Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros 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. Fornecemos 
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de inde-
pendência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos 
que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram obje-
to de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das de-
monstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, consti-
tuem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em 
nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente 
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso rela-
tório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de 
uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o inte-
resse público.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2022
Expertisa Auditores Independentes
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Três perguntas: FII – escolha, diversificação e perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Pedro Ernesto 
Bragança, diretor 

de Gestão de Fundos da 
Trinus Co, sobre fundos 
de investimento imobiliário 
(FII).

O que faz a Trinus Co?
A Trinus Co é a primei-

ra landtech do mundo. Ela 
é uma plataforma tecnoló-
gica que faz a ponte entre 
o mercado financeiro e o 
mercado imobiliário, reu-
nindo conceitos de fintech, 
proptech e lawtech. Nossos 
principais clientes são os in-
vestidores, principalmente 
de FIIs; os empreendedo-
res imobiliários regionais de 
pequeno e médio tamanho; 
os compradores finais dos 
imóveis, sendo que o nos-
so foco são os residenciais; 
e os corretores de imóveis 
que unem os empreendedo-
res e os compradores. Esse 
é o nosso público-alvo.

A Trinus capta recursos 
através do mercado finan-
ceiro via FIIs. Esses recur-
sos são administrados pe-
la gestora do grupo, a TG 
Core Asset. Com eles, nós 
investimos em bons proje-
tos por todo o Brasil, des-
centralizados do eixo Rio-
-São Paulo. Nós focamos, 

principalmente, em proje-
tos residenciais em áreas 
banhadas pelo agronegócio, 
pois entendemos que essas 
áreas são mais resilientes a 
momentos de crise. Nós 
investimos em outros pro-
jetos imobiliários, mas isso 
é menos de 10% do nosso 
portfólio.

Os investimentos são fei-
tos com os pequenos e mé-
dios empreendedores regio-
nais. Como nós entendemos 
que o Brasil é continental, a 
forma como se vende um 
imóvel no Maranhão é di-
ferente da forma como se 
vende em Goiás ou no Rio 
Grande do Sul. Quem vai 
conhecer as peculiaridades 
de cada região é justamente 
o pequeno e médio empre-
endedor da região. Além do 
funding, nós também traba-
lhamos a governança desses 
empreendedores para que 
eles fiquem elegíveis para 
os investimentos via FII. 
Nós entramos de sócio no 
desenvolvimento dos proje-
tos, lucrando ou amargando 
um prejuízo, caso ele ocor-
ra.

A Trinus também traba-
lha com crédito, mas essa 
não é a maior parte da nos-
sa carteira, onde quase 80% 
está no equity imobiliário. 
Isso proporciona melhores 
resultados para os nossos 

cotistas. Toda essa cadeia 
é pautada pela tecnologia. 
Nós queremos ser a one 
stop shop do mercado imo-
biliário, fornecendo solu-
ções para diversos clientes 
através da Trinus Co.

Como escolher um 
bom FII?

A primeira coisa é olhar 
o track record do gestor do 
fundo. O investidor deve 
verificar a sua reputação, 
credibilidade, expertise e 
histórico de atuação nesse 
mercado.

Segundo é diversificar a 
carteira entre os diversos 
tipos de FIIs. Esses fundos 
são divididos em diversas 
classes, como os fundos 
de papel, que investem em 
ativos de crédito imobiliá-
rio lastreados em recebíveis 
imobiliários, os chamados 
CRIs; os fundos de tijolos, 
que constroem lajes para 
serem alugadas; e os fun-
dos de desenvolvimento 
imobiliário, que, inclusive, 
são a tese da TG Core. O 
TEGAR11 é o maior fundo 
de desenvolvimento imobi-
liário do Brasil com R$ 1,5 
bilhão de PL sob gestão. 
Ele basicamente entra em 
sociedades, constrói e ven-
de os empreendimentos e 
lucra com o resultado.

Falar em diversificação é 

um pouco chover no mo-
lhado, mas é muito impor-
tante diversificar em dife-
rentes teses, definindo os 
fundos, nichos e segmen-
tos, como residencial ou laje 
corporativa.

Analisar o portfólio do 
fundo para conhecer os 
seus ativos também é muito 
importante. Como se tra-
ta de um investimento de 
médio e longo prazo, é fun-
damental que o investidor 
analise o portfólio visando 
o médio e longo prazo.

Agora, tudo depende 
da estratégia da carteira do 
investidor. Por exemplo, 
quanto do patrimônio fica-
rá exposto a FIIs? Para isso, 
é importante entender as 
particularidades desse tipo 
de investimento. Ele é um 
ativo de renda variável que 
gera dividendos recorrentes 
mensalmente.

Não se pode esquecer 
de considerar o tripé risco, 
rendimento e liquidez. Em 
teoria, você nunca vai con-
seguir potencializar os três, 
tendo um fundo que seja o 
mais seguro, mais rentável 
e mais líquido. Você pode 
priorizar dois em detrimen-
to de um.

Correr riscos inerentes 
ao mercado imobiliário é 
normal. Ninguém tem bola 
de cristal para prever o futu-

ro, mas é possível mitigá-los 
analisando o track record, 
a expertise dos gestores, o 
portfólio do fundo, a locali-
zação dos ativos e sua quali-
dade (AAA).

Existem FIIs High Gra-
de e High Yield. Os fundos 
High Grade são menos ar-
riscados, mas entregam re-
tornos menores. Os fundos 
High Yield são mais agres-
sivos e arriscados, portanto 
entregam retornos maiores. 
Se você me perguntar em 
qual deles eu investiria, eu 
faria uma diversificação en-
tre os dois, sendo a maior 
parte em fundos High Gra-
de e a outra parte em fun-
dos High Yield, com mais 
track record e mais experti-
se, para tentar potencializar 
o retorno da minha carteira.

Na sua opinião, quais 
são as perspectivas dos 
FIIs como opção de in-
vestimento para a popu-
lação como um todo?

Os FIIs serão a nova 
poupança do brasileiro. Nos 
últimos três anos, o número 
de pessoas físicas que in-
vestem nesse tipo de fundo 
cresceu 300%. Nós acredi-
tamos que esse número vai 
continuar crescendo expo-
nencialmente nos próximos 
10 anos. Isso vai ocorrer 
por causa de algumas ca-

racterísticas desse tipo de 
investimento que deixam o 
brasileiro confortável. Os 
FIIs são donos de imóveis e 
os donos dos fundos são os 
cotistas. O brasileiro já está 
acostumado a investir em 
imóveis, e isso lhe dá mais 
tranquilidade.

Eu sei que estamos num 
cenário de elevação da taxa 
de juros, mas a perspectiva 
é que ela se estabilize em 
patamares menores, o que 
fará com que os investido-
res busquem, naturalmente, 
ativos mais rentáveis e se-
guros. Os FIIs se encaixam 
nesse perfil: eles investem 
em imóveis e geram bons 
retornos de até 20% ao ano.

Quando a renda fixa se 
estabilizar abaixo de 10%, 
os imóveis entram como 
uma boa oportunidade de 
risco baixo com retornos 
maiores que uma renda fixa. 
Foi isso que aconteceu nos 
últimos 3 anos. Com a Selic 
a 2%, os brasileiros tiveram 
que sair da renda fixa para 
a renda variável. Foi quan-
do tivemos a maior alta de 
CPFs na bolsa com os FIIs 
surfando bastante nisso. 
Com a renda fixa caindo, o 
brasileiro vai querer migrar 
para imóveis que geram al-
tos retornos, e os FIIs en-
tram com essa oportunida-
de.
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