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Rio de Janeiro 
não tem como 
reduzir dívida 
pública

O analista da Coordenadoria de 
Auditoria Financeira do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-RJ), 
Fernando Klautau, apresentou da-
dos que levaram o órgão a concluir 
que a trajetória do endividamento 
do estado não é sustentável. Ele 
também mostrou irregularidades 
constatadas.

Segundo Klautau, em depoi-
mento na CPI da Dívida Pública, 
da Assembleia Legislativa (Alerj), 
a diferença entre receitas e despe-
sas não é suficiente para permitir 
que o estado pague seus débitos: 
“O superávit primário que o esta-
do tem que fazer anualmente para 
derrubar o estoque da dívida é im-
possível.”

Uma das auditorias apresenta-
das pelo analista, que levou em 
consideração o período entre 
2010 e 2016, apontou também 
para as seguintes conclusões: os 
recursos captados nas operações 
de créditos foram aplicados em 
finalidade diversa da autorização 
legal; não houve comprovação 
de aplicação dos recursos na 
finalidade contratada; os recur-
sos financiados no longo prazo 
foram aplicados em projetos de 
curto prazo.

Presidente da CPI, o deputado 
Luiz Paulo (PSD) destacou a evi-
dência dos desvios de finalidade 
em tomadas de empréstimo e pre-
viu um cenário ainda mais desafia-
dor nos próximos anos. “Quando 
se usa dinheiro emprestado para 
amortizar outros empréstimos, o 
desvio de finalidade é claro (...) Se 
a dívida é impagável hoje, assim 
será no futuro.”

Desemprego cai, mas
renda também diminui
Alta do trabalho formal não compensa impacto da inflação

A taxa de desocupação fi-
cou em 10,5% no trimes-
tre encerrado em abril, a 

menor para esse trimestre desde 
2015, quando foi de 8,1%. Os da-
dos são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), do IBGE.

O número de pessoas ocupa-
das, de 96,5 milhões, é o maior 
da série histórica, iniciada em 
2012, e mostrou alta de 1,1% na 
comparação com o trimestre de 
novembro a janeiro e de 10,3% 
na comparação com o mesmo 
trimestre do ano anterior. Isso 
equivale a um aumento de 1,1 
milhão de pessoas no trimestre 

e de 9 milhões de ocupados no 
ano.

O número de pessoas desem-
pregadas foi de 11,3 milhões, o 
menos expressivo desde a primei-
ra metade de 2016. Em relação a 
2021, a queda foi de 25,3%, me-
nos 3,8 milhões de pessoas deso-
cupadas.

“Nesse trimestre, estamos dian-
te da manutenção do processo de 
retração da taxa de desocupação, 
que vem ocorrendo desde o tri-
mestre encerrado em julho de 
2021, em função, principalmente, 
do avanço da população ocupada 
nos últimos trimestres”, destaca 
Adriana Beringuy, coordenadora 

de pesquisas por amostra de do-
micílios do IBGE.

O rendimento real habitual foi 
apurado em R$ 2.569 no trimestre 
encerrado em abril, apresentando 
queda de 7,9% em relação ao mes-
mo trimestre do ano anterior. Be-
ringuy explica que a expansão dos 
empregos com carteira assinada 
(11,6% na comparação anual) não 
seu traduziu em crescimento do 
rendimento. “Além disso, houve 
queda no rendimento do setor 
público”, afirma.

A massa de rendimento real ha-
bitual (R$ 242,9 bilhões) cresceu 
frente ao trimestre anterior e ficou 
estável na comparação anual.

Sanções à Rússia ameaçam o Ocidente

Dólar fica  
mais forte no 
mundo, mas  
cai no Brasil

O dólar se valorizou no pre-
gão desta terça-feira em meio a 
um impulso nos rendimentos dos 
títulos do Tesouro dos Estados 
Unidos. O índice que mede o dó-
lar em relação aos seis principais 
pares subiu 0,08%. O euro caiu 
para US$ 1,0740, e a libra esterli-
na, para US$ 1,2604.

O rendimento do título de refe-
rência de 10 anos dos EUA subiu 
para 2,85%. Rendimento crescen-
te apoia a alta do dólar.

Na China, o PMI (índice de 
gerentes de compras) industrial 
passou de 47,4 em abril para 49,6 
em maio, surpreendendo positiva-
mente o mercado. A melhora na 
perspectiva em relação à ativida-
de chinesa, somada à decisão da 
Europa de vetar a importação do 
petróleo russo, impactou o preço 
das comodities.

“No curto prazo, o aumento 
no preço das commodities tende 
a valorizar o real frente ao dólar, 
por meio do fluxo de capital atraí-
do pelas empresas expostas a esse 
setor, que compõem mais de 30% 
do Ibovespa”, afirma André Mei-
relles, diretor de Alocação e Dis-
tribuição da InvestSmart XP. O 
dólar fechou a R$ 4,753, baixa de 
3,85% em maio.

“Além disso, o diferencial de 
juros do Brasil permanece atrati-
vo em relação a seus pares. A ta-
xa Selic se encontra no patamar 
de 12,75%, com expectativa de 
aumento de +0,5% na próxima 
reunião do Copom, que aconte-
cerá daqui a duas semanas. Isso 
também tende a atrair capitais 
para o país e beneficiar o real 
frente ao dólar”, complementa 
Meirelles.

Rússia fecha torneira 
do gás: Alemanha
e Dinamarca

A empresa de energia russa Ga-
zprom disse que não fornecerá 
mais gás para a maior empresa de 
energia da Dinamarca, a Orsted, e 
interromperá as entregas à Alema-
nha que estão sob o contrato da 
Shell Energy Europe.

A Orsted notificou a Gazprom 
Export que não faria mais paga-
mentos de gás em rublos, e a Shell 
Energy Europe Limited disse que 
não pagaria em rublos pelo forne-
cimento de gás para a Alemanha, 
disse a Gazprom no Telegram. 
Os cortes entrarão em vigor nesta 
quarta-feira.

Poupança cai nos EUA e inflação é recorde na Europa

A taxa de poupança pesso-
al (porcentagem da ren-
da disponível) caiu para 

4,4% em abril, o nível mais baixo 
desde 2008 nos Estados Unidos, 
segundo o Departamento de Co-
mércio. “Para alguns, o declínio é 
uma bandeira vermelha para os 
gastos do consumidor, que res-
pondem por 70% do Produto In-
terno Bruto (PIB)”, comentou a 
Fox Business.

As redes de varejo Walmart e 
Target relataram uma desacelera-
ção nas vendas e nos lucros tri-
mestrais por causa da inflação. “O 
consumidor está realmente pessi-
mista”, disse à agência de notícias 
Xinhua Kevin Hassett, ex-presi-

dente do Conselho de Assessores 
Econômicos do governo Donald 
Trump.

“As pessoas estão tão pessimis-
tas em relação ao consumo quan-
to vêm desde a crise financeira e 
uma maneira que você pode ver é 
que a taxa de poupança caiu pa-
ra menos de 5%, que é a menor 
desde a quebra do Lehman Bro-
thers”, disse Hassett.

Na Europa, os efeitos das san-
ções contra a Rússia também im-
pactam os preços. A inflação na 
Zona do Euro atingiu em maio 
seu nível anual mais alto desde a 
criação da moeda única, com os 
preços ao consumidor subindo 
8,1%, disse o Eurostat, o escritó-

rio de estatísticas da União Euro-
peia (UE), em uma prévia nesta 
terça-feira. Em abril, a inflação 
ficara em 7,4%.

O conflito Rússia–Ucrânia ali-
mentou ainda mais o aumento dos 
preços da energia, tornando-se o 
principal contribuinte para o salto 
ano a ano. Os preços da energia 
aumentaram 39,2% (37,5% em 
abril), seguidos por alimentos, ál-
cool e tabaco (7,5% em maio, ante 
6,3% em abril).

A alta taxa de inflação está pres-
sionando o Banco Central Euro-
peu (BCE), que deve aumentar as 
taxas de juros em 0,25 ponto per-
centual em julho e repetir a dose 
em setembro.

Fetracom
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o fim desta  
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Reflexões para Teoria do Estado Nacional: momento de transformação
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Nos 12 artigos, já 
publicados no 
Monitor Mer-

cantil, desta série de “Refle-
xões para Teoria do Estado 
Nacional”, fizemos uma re-
visão crítica da organização 
das sociedades ocidentais 
deste a formação de Roma 
(século 8 a.C.) até esta se-
gunda década do século 21.

Embora tenhamos afir-
mado tratar nesta série ape-
nas do mundo ocidental, 
este século trouxe a emer-
gência da República Popu-
lar da China (RPC) (China). 
E com tal intensidade que 
torna impossível imaginar 
os padrões civilizatórios do 
extremo Oriente continu-
arem ignorados pelo Oci-
dente.

Fica indubitavelmen-
te difícil para os Impérios 
Ocidentais aceitarem a su-
premacia da antiga colônia 
oriental. Mas desconhecê-
-la significará imperdoável 
alienação e verdadeira in-
capacidade de convivência 
no mundo que está sendo 
construído.

Mas, contrariamente 
aos Impérios Ocidentais, a 
presença chinesa não está 
impondo idioma, religião, 
hábitos pessoais e com-
portamentos sociais. Não 
pretende, pelo que até ago-
ra nos foi dado conhecer, 
impor a democracia de uns 
poucos, nem a escravização 
de muitos, ou um sistema 
de poder hereditário, seja 
formal, seja cultural ou eco-
nômico.

Efetivamente, a emer-
gência da China põe-nos a 
refletir sobre o momento 
de transformação de uma 
sociedade que foi se trans-
formando em concentra-
dora de capital e de renda, 
belicosa e excludente, por 
razões até incompreensí-
veis, como a sexual, se pu-
déssemos ser transforma-
dos em hermafroditas!

Mas o Oriente não fez 
parte da cultura de massa 
que nos dominou por todo 
século 20. E então, como 
um homem primitivo, pas-
samos a temer ou adorar o 
sol, a chuva e os fenômenos 
naturais que não compreen-
demos.

Chega a ser ridículo di-
rigentes de países ociden-
tais irem à China como se 
fossem a um messias ou, 
contrariamente, colocarem 
sanções e embargos no re-
lacionamento com a maior 
potência econômica e po-
pulacional do planeta.

Neste curto sumário de 
nossa visão crítica da trans-
formação da sociedade oci-
dental, vamos confrontá-la 
com algumas características 
de eventos históricos da 
China. A China não é uma 
sociedade miscigenada, co-
mo também não são, de 
modo geral, as europeias e 
atlânticas, exceto a brasilei-
ra.

As três mais numerosas 
etnias da população chine-
sa são os han, com 1 bi-
lhão 300 milhões (91%), os 
zhuang (16 milhões) e os 
manchus (11 milhões). As 
demais 53 etnias têm menos 
de 10 milhões.

A lei chinesa garante a 
todas as etnias igualdade, o 
Estado protege seus direi-
tos e interesses e aplica os 
direitos de igualdade, unida-
de, ajuda mútua e prosperi-
dade comum nas relações 
entre os diversos grupos 
étnicos.

O mandarim é o idioma 
predominante, falado por 
quase toda população. Ele é 
ensinado em todas as esco-
las. Há seis principais diale-
tos, sendo principal o can-
tonês (yue), falado no sul. 
Línguas não chinesas tam-
bém faladas no território da 
RPC são mongol, tibetano 
e uigur, algumas turcas e o 
coreano (na região da Man-
chúria).

O Produto Interno Bru-
to da China, em 2020, foi 
estimado em US$ 14,72 tri-
lhões. Para simples percep-
ção, o dos Estados Unidos 
da América (EUA) foi US$ 
21 trilhões, da Alemanha, 
US$ 4 trilhões, do Reino 
Unido, US$ 3 trilhões, da 
Índia e da França, US$ 2,5 
trilhões, e da Itália, menos 
de US$ 2 trilhões.

Porém, de acordo com o 
Instituto Schiller, repercuti-
do pelo Monitor Mercan-
til, em 2/3/2022, na coluna 
Fatos e Comentários, “há a 
bolha de US$ 2 quadrilhões, 
em dívidas e derivativos, 
pronta para estourar”. Não 
só atingindo os EUA, mas 

todo Ocidente, sendo bas-
tante significativo o elevado 
montante do Reino Uni-
do, pelos documentos de 
crédito sem lastro, ou seja, 
papéis podres, emitidos por 
organizações financeiras da 
área do Atlântico Norte. O 
que significa que o PIB oci-
dental é, na verdade, imensa 
dívida a descoberto.

O Instituto Schiller é um 
think tank político e econô-
mico, com sede na Alema-
nha, fundado em 1984 por 
Helga Zepp-LaRouche, 
com membros declarados 
em 50 países, que estuda, 
analisa e denuncia as ins-
tituições financeiras inter-
nacionais e órgãos supra-
nacionais, pelas falácias 
de suas informações e por 
causar verdadeiro estado de 
tirania no mundo, especial-
mente entre as nações em 
desenvolvimento.

A guerra que se trava na 
Ucrânia é, por conseguinte, 
guerra geopolítica e finan-
ceira, não apenas nem so-
bretudo militar. O presiden-
te Putin sabe deste imenso 
furo nas finanças da área da 
Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan), e 
a guerra foi desencadeada 
com a certeza destas fragi-
lidades ocidentais, tanto na 
economia quanto na tecno-
logia.

Do final de 1884 até fe-
vereiro de 1885, sob a pre-
sidência do chanceler Otto 
von Bismarck (1815–1898), 
reuniram-se na Conferência 
de Berlim 15 nações coloni-
zadoras para dividir “amis-
tosamente” o Continente 
Africano: os Impérios Ale-
mão, Austro-Húngaro, Bri-
tânico, Russo, Turco-Oto-
mano, a Bélgica, França, 
Holanda, Itália, Espanha e 
Portugal, a Dinamarca, No-
ruega e Suécia e os EUA.

Setenta anos depois (abril 
de 1955), em Bandung, ci-
dade da Indonésia, 29 pa-
íses da África e da Ásia se 
reuniam para condenar o 
colonialismo, todas as prá-
ticas de segregação e dis-
criminação racial e emitir 
a seguinte Declaração de 
Bandung:

1) Respeito dos direitos 
humanos fundamentais, em 
conformidade com as fina-
lidades e os princípios da 
Carta das Nações Unidas;

2) Respeito à soberania e 

à integridade territorial de 
todas as nações;

3) Reconhecimento da 
igualdade de todas as raças 
e de todas as nações, peque-
nas e grandes.

4) Não intervenção e não 
ingerência nas questões in-
ternas de outros países;

5) Respeito ao direito de 
cada nação se defender in-
dividualmente ou coletiva-
mente, conforme a Carta 
das Nações Unidas;

6) Abstenção de uso de 
arranjos de defesa coletiva 
destinados a servir aos inte-
resses particulares de algu-
ma das grandes potências; 
abstenção de um país exer-
cer pressões sobre outros;

7) Abstenção de atos ou 
ameaças de agressão ou de 
uso da força contra a inte-
gridade territorial ou a in-
dependência política de um 
país;

8) Tratamento de todas as 
disputas internacionais por 
meios pacíficos, tais como 
a negociação, a conciliação, 
a arbitragem ou a mediação 
de tribunais ou ainda outros 
meios pacíficos de escolha 
das partes, conforme a Car-
ta das Nações Unidas;

9) Promoção dos interes-
ses mútuos e da coopera-
ção; e

10) Respeito à justiça e às 
obrigações internacionais.

A Declaração de Ban-
dung, criando o mundo 
multipolar, desagradou as 
potências que usufruíam da 
bipolaridade então existen-
te: EUA e União das Repú-
blicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). Diversos líderes 
participantes de Bandung 
encontraram, pouco tempo 
depois, levantes nos países 
que governavam e seus as-
sassinatos. Foi a resposta 
dos Impérios.

Em junho de 2006, for-
malizou-se a existência de 
um grupo de nações – os 
Brics – unindo o Brasil, a 
Rússia, a Índia, a China e a 
África do Sul. O acrônimo 
“Bric” foi formulado, em 
2001, pelo economista Jim 
O’Neill, do banco Gold-
man Sachs, em estudo com 
prognósticos sobre o cres-
cimento das economias de 

Brasil, Rússia, Índia e China 
– por representarem, então, 
em seu conjunto, parcela 
significativa do produto e 
da população mundial. Pos-
teriormente foi incorporada 
a África do Sul (S).

Observemos que desde 
o mundo unipolar do do-
mínio financeiro inglês, no 
século 19, a sociedade hu-
mana viu a reação europeia 
na Conferência de Berlim, 
que culminou na I Grande 
Guerra, a Revolução Comu-
nista no Império Russo, em 
1918, que, após a II Grande 
Guerra, acarretou o mundo 
bipolar, ao qual se insurgiu 
a Conferência de Bandung, 
sem sucesso, mas deixando 
sementes, que as finanças, 
agora unindo os capitais 
anglo-sionistas aos estadu-
nidenses, promoveram o 
Fim da História, 1991, e o 
mundo novamente unipolar 
sob o capital financeiro, no 
qual encontramo-nos atual-
mente.

Sob esta perspectiva, 
poderemos interpretar os 
Brics como o Bandung do 
século 21, porém mais for-
te, como a guerra na Ucrâ-
nia está demonstrando, 
malgrado toda a mídia oci-
dental apenas apresentar in-
verdades e farsas, e levando 
o mundo Otan ao caos e à 
falência econômica.

A emergência asiática, 
sob a condução da RPC, 
com apoio da Federação 
Russa, da Comunidade dos 
Estados Independentes 
(CEI), de muitos países afri-
canos e latino-americanos, 
propugnando pelo mundo 
multipolar tem robusta e 
consistente condição de se 
firmar e se impor ao deca-
dente mundo ocidental.

O que esperar deste 
novo tempo?

O revolucionário e di-
rigente da URSS Vladi-
mir Ilyich Ulianov, Lenin 
(1870–1924), em seu co-
nhecido livro O Imperialismo, 
Etapa Superior do Capitalismo 
(1916) escreveu: “O impe-
rialismo é um capitalismo 
na fase de desenvolvimento, 
quando tomou corpo a do-
minação dos monopólios e 
do capital financeiro, quan-
do ganhou significativa im-
portância a exportação de 
capitais, quando se iniciou 
a partilha do mundo pelos 

conglomerados internacio-
nais e terminou a repartição 
de toda a Terra entre os pa-
íses capitalistas mais impor-
tantes.”

Conde George Grey 
(1851–1917), em Hubert 
Hervey, Student and Imperia-
list: A Memoir (1899), afirma 
que o homem branco, par-
ticularmente o inglês, “é o 
único que sabe governar”, 
nesta biografia de um ge-
rente da British South Afri-
can Charteres Co.

Criticando ou enaltecen-
do o imperialismo, as razões 
quase sempre se limitam ao 
domínio da economia, su-
as consequências políticas, 
às ações militares; poucas 
vezes, como no livro do 
Conde inglês, adentram nas 
questões psicossociais.

Entretanto, são estas úl-
timas as mais profundas, 
mais difíceis de conseguir a 
independência, a libertação. 
É onde reside a pedagogia 
colonial. Com os impérios 
iam as religiões – católica, 
islâmica, protestantes de di-
versas designações – as ide-
ologias do desenvolvimen-
to, do mercado, do estado 
repressor e, nestas últimas 
décadas, a neoliberal.

O histórico do povo 
“han” não é de domina-
ção. Na Ásia, os povos que 
buscaram colonizar foram 
os mongóis e os japone-
ses. A Nova Rota da Seda, 
ou Cinturão Econômico da 
Rota da Seda e a Rota da Se-
da Marítima do Século 21, 
tem levado desenvolvimen-
to a 145 países integrantes, 
sendo 44 da África, 42 da 
Ásia, 29 da Europa, 20 da 
América Latina e Caribe e 
10 da Oceania. A mais re-
cente inclusão foi a da Ar-
gentina.

O que parece estar sur-
gindo, e as reações finan-
cistas dos EUA, do Reino 
Unido, de Israel, e de parte 
da Europa continental de-
monstram, é o fim desta 
era colonial. O que pode-
rá fazer surgirem Estados 
Nacionais, formados pelas 
culturas de suas popula-
ções e com apoios recí-
procos para os desenvolvi-
mentos locais.

Felipe Maruf  Quintas  
é cientista político.

Pedro Augusto Pinho  
é administrador aposentado.
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Auxílio Brasil  
para os sertanejos

Para não dizerem que a coluna está indiferente à 
polêmica do tororó da Anitta, vale destacar o que 

disse o cantor Sérgio Reis. Para ele, é o público que paga 
os shows de música pelo interior do Brasil.

O sertanejo Gusttavo Lima cobrou R$ 800 mil por um 
show em São Luiz, cidade no sul de Roraima com 8,2 mil 
moradores, IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 
de 0,649 e com 50,4% da população com rendimento 
nominal mensal per capita menor que 1/2 salário mínimo 
(dado do último censo do IBGE, 2010).

Se deixasse a população pagar, e não a Prefeitura, o 
cantor poderia reunir mil espectadores, cada um pagando 
R$ 800. Puxado. Então que tal 2 mil pessoas na plateia, 
com ingresso a R$ 400? Como 1/3 da população de São 
Luiz recebe Auxílio Brasil (o Bolsa Família piorado por 
Bolsonaro), bastaria ficarem 1 mês sem comprar comida, 
gás ou qualquer outra despesa. Resolvido.

Pega na mentira

Uma plataforma de verificação automática de fakenews. 
É o que promete a fakenewsbr.com, fruto de 7 meses de 
trabalho para “ensinar” o computador a interpretar textos. 
O coordenador do projeto, professor Francisco Louzada, 
do Centro de Matemática e Estatística Aplicada a Indús-
tria (CeMEAI), explica que o sistema usa algoritmos de 
inteligência artificial para identificar padrões comuns em 
notícias mentirosas.

“O texto mentiroso costuma apelar para a emoção do 
leitor, é opinativo e carrega um tom de urgência. Es-
ses padrões, junto com algumas palavras que costumam 
sempre aparecer em textos enganosos, são os sinais que o 
computador localiza e classifica”, detalha.

Louzada conta que o site passou a ser alvo de ataques 
de hackers, que tentaram sobrecarregar o servidor com 
milhares de consultas simultâneas, feitas por robôs. Houve 
lentidão, mas o sistema seguiu no ar.

Truque

Muito se fala de que Bolsonaro arma um golpe ao 
insistir que falta segurança às urnas eletrônicas. Mas e se o 
problema for inverso? Arma-se um assalto às urnas, com 
softwares estrangeiros que não deixam rastro, para ma-
nipular os votos em benefício do candidato à reeleição?

Rápidas

Nestas quinta e sexta, acontece a oficina “Aspectos civis 
do sequestro internacional de crianças – HCCH 1980 
Child Abduction Convention”, realização do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e da Enfam, com apoio do 
TRF3, que poderá ser acompanhado pelos canais do STJ e 
do CNJ no Youtube. A psicanalista e perita judicial Renata 
Bento fala sobre “Disputas parentais: e as crianças?”, no 
1º dia do evento, às 12h *** Em junho, o Américas Shop-
ping (RJ) apresentará, sempre às quintas-feiras, às 19h, 
shows com temática das festas juninas: Iris Pontal (2), 
Chico Souza Trio (9), Josiel e trio (16), Trio Debrian (23) 
e Zé Matias e trio (30) *** A BioBrazil Naturaltech Fair 
2022, feira de produtos naturais da América Latina, será 
realizada presencialmente pela primeira vez depois da pan-
demia, de 8 a 11 de junho, no Anhembi (SP). A Sésamo 
Real lançará mais produtos orgânicos *** César Cielo e 
Luiz Felipe Pondé serão palestrantes na Conta Azul CON 
2022, evento a ser realizado pela empresa de contabilidade 
em 22 e 23 de junho no Costão do Santinho, Florianópo-
lis. Detalhes em contaazul.com/con22

FATOS &
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FGTS: Novos saques reduzem 
investimentos em habitação 

O presidente da Co-
missão de Habi-
tação de Interes-

se Social (CHIS) da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), Carlos 
Henrique Passos, reforçou 
a preocupação da entidade 
com a constante abertura 
de novas modalidades de 
saques do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), que comprometem 
a função de financiamen-
to do sistema habitacional 
brasileiro, bem como a ne-
cessidade de conscientizar o 
governo e o Legislativo so-
bre a importância do FGTS 
para a sociedade brasileira.

Carlos Passos ressaltou 
que os saques prejudicam a 
finalidade de aplicação para 
o qual o fundo foi criado, 
que é permitir a indeniza-
ção dos trabalhadores na 
quebra do vínculo empre-
gatício – demissão ou apo-
sentadoria -, e a formação 
de poupança para a melho-
ria das áreas de habitação, 
saneamento e infraestrutu-
ra, com efeitos na geração 
de emprego e melhoria das 
cidades. Em sua avaliação, é 
importante permitir que o 
FGTS continue cumprindo 
a sua missão.

“Temos um déficit habi-
tacional perto de 7 milhões 
de moradias. Desse défi-
cit, 90% estão nas famí-
lias com renda dentro do 
público-alvo do programa 

Casa Verde Amarela, com 
recursos do FGTS”, aler-
tou, reforçando a impor-
tância de recursos para 
evitar tragédias como as 
provocadas pela catástrofe 
climática em Pernambu-
co. “Cerca de 100 pessoas 
perderam suas vidas por 
não terem casa própria no 
lugar adequado, com a in-
fraestrutura correta”.

Para o executivo, as ra-
zões para o saque extraor-
dinário, que é pagar dívidas, 
não se sustentam, por não 
atingirem toda a massa sala-
rial brasileira. “A estatística 
do FGTS mostra que 70% 
das contas dos trabalhado-
res têm salários maiores, 
que podem até ter R$ 1.000 
na conta para poder sacar, 
mas uma parte significativa 
das contas não tem esse va-
lor”, disse.

Carlos Henrique Passos 
defende a importância de 
o Brasil ter poupança para 
transformar o investimento 
e, através dele, dar sustenta-
ção ao crescimento do país. 
Segundo ele, os saques mi-
nam uma das poucas pou-
panças existentes no país, 
que é carente de investi-
mento. “O modelo FGTS 
trabalha para ser poupança 
e investimento, que gera 
poupança. Então, ele incen-
tiva a formalidade no em-
prego”, frisou.

Na avaliação de Paulo 
Feitosa, analista do Ban-

co Central aposentado e 
professor de Economia, o 
saque extraordinário tem 
cunho eleitoral: “Essa in-
jeção que está sendo dada 
não é uma forma de desen-
volver ou incentivar a ativi-
dade econômica do país”.

Já os financiamentos 
imobiliários com recursos 
das cadernetas do Sistema 
Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) atin-
giram R$ 11,4 bilhões em 
abril de 2022, montante 
23% inferior ao registrado 
em março. Na comparação 
com abril de 2021, houve 
redução de 31,6%. No pri-
meiro quadrimestre, o valor 
financiado foi de R$ 52,62 
bilhões, queda de 12,2% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado.

Nos 12 meses encerrados 
em abril, o montante finan-
ciado acumulou R$ 198,12 
bilhões, alta de 26,2% em 
relação ao período prece-
dente.

Foram financiados em 
abril de 2022, nas modali-
dades de aquisição e cons-
trução, 45,3 mil imóveis, 
resultado 28,7% menor que 
o de março. Comparado a 
abril de 2021, a queda foi de 
35,3%. Nos quatro primei-
ros meses de 2022, foram 
financiados 221,4 mil imó-
veis com recursos da pou-
pança do SBPE, resultado 
14,4% inferior ao de igual 
período de 2021.

Nos 12 meses encer-
rados em abril de 2022, 
foram financiados 829,14 
mil imóveis com recursos 
da poupança do SBPE, re-
sultado 42,3% superior ao 
do período imediatamente 
anterior.

A poupança SBPE de 
abril, segundo pesquisa da 
Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imo-
biliário e Poupança (Abe-
cip), registrou retirada lí-
quida de R$ 7,35 bilhões. O 
resultado reflete a sazonali-
dade do período, que indica 
prevalência de desempenho 
negativo em 71% dos me-
ses de abril dos últimos 28 
anos. Mais uma vez, o tama-
nho do resultado negativo 
surpreendeu. Foi o indica-
dor mais fraco para um mês 
de abril da série histórica do 
SBPE. Tudo indica que a si-
tuação macroeconômica es-
tá exercendo um efeito dire-
to sobre o comportamento 
do poupador.

De um lado, inflação e 
desemprego em níveis ele-
vados reduzem a capacida-
de da população em consti-
tuir reservas financeiras. De 
outro, a Selic em alta atraiu 
investidores para aplicações 
mais competitivas. Essa 
combinação vem provocan-
do saídas de recursos das 
cadernetas, que apresenta-
ram desempenho negativo 
nos primeiros quatro meses 
desse ano.

Plano de saúde caro deve  
impulsionar migração para o SUS 
Pode gerar impacto negativo a já sobrecarregada saúde pública

O reajuste de até 
15,5%, autoriza-
do na última se-

mana pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS) para os planos de 
saúde no período de maio 
de 2022 até abril de 2023, 
terá reflexos consideráveis 
no orçamento doméstico 
de 16,3% dos usuários de 
planos de assistência médi-
ca no Brasil, cerca de oito 
milhões de consumidores.

Uma das consequências 
deste aumento elevado no 
reajuste dos planos de saú-
de, a possível migração de 
beneficiários da chamada 
saúde suplementar para a 
saúde pública, deve gerar 
impacto negativo ao já so-
brecarregado Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), avalia 
a Sociedade Brasileira de 
Direito Médico e Bioética 
(Anadem).

“Devemos considerar 
que o índice de inflação do 
período foi de 12,13%, ou 
seja, o que foi autorizado 

pela ANS é 25% superior 
ao índice inflacionário. Ne-
nhum salário ou orçamento 
foi beneficiado com esse 
tipo de reajuste. Muitas fa-
mílias serão prejudicadas 
e obrigadas a abandonar o 
plano de saúde para recor-
rer ao SUS”, analisa Raul 
Canal, presidente da Ana-
dem.

Para o especialista em 
Direito Médico, a valida-
ção do aumento pela ANS 
é uma afronta à realidade 
brasileira: “Ao contrário 
da maior parte das ativida-
des, a saúde suplementar, 
durante a pandemia, am-
pliou seus lucros. Enquan-
to as famílias ainda bus-
cam meios de reverter a 
crise, recebem essa notícia 
que só agrava, ainda mais, 
a sua situação, desafiando 
quem mais precisa de as-
sistência neste momento”.

Como resultado desta 
migração para o SUS, o 
cenário que se desenha é 
preocupante, alerta o pre-

sidente: “Não é de hoje 
que os prontos-socorros 
vivem lotados e há casos 
estarrecedores em que 
não se consegue fazer uma 
consulta ou exame. Agora, 
o atendimento tende a fi-
car ainda mais demorado. 
Infelizmente, a infraestru-
tura pública não cresceu 
na proporção necessária 
para atender à demanda 
que existe no país”.

Vítima de um subfinan-
ciamento histórico e cres-
centes restrições orçamen-
tárias, o SUS precisa estar 
no centro dos debates neste 
momento em que uma par-
cela significativa de brasi-
leiros passará a recorrer ao 
sistema público, avalia Ca-
nal:

“É preciso que nossas 
autoridades tenham um 
olhar mais responsável 
e comprometido com o 
SUS, que revejam os in-
vestimentos para garan-
tir acesso universal a uma 
saúde de qualidade para 

todos”. Para o especialista, 
o índice de reajuste pode 
ser aplicado nos planos, 
sob o teto aprovado pela 
ANS, à medida que estes 
forem aniversariando:

“Isso não é algo automá-
tico para todos os planos. 
A mudança não ocorre de 
uma vez só. O reajuste é in-
dividual e acontece de acor-
do com o aniversário de ca-
da plano.”

Raul Canal reforça ainda 
que, diferentemente dos in-
dividuais, contratos coleti-
vos podem ser negociados 
livremente.

Segundo dados do Sia-
fi/Siga Brasil, o número 
de dependentes do SUS 
cresceu 9% nos últimos 
oito anos, enquanto, nesse 
mesmo período, o orça-
mento da pasta avançou 
apenas 4,2%. Essa defa-
sagem faz com que uma 
parcela de pessoas não 
encontre no atendimento 
público as soluções para 
seus problemas.
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Cidades inteligentes

Há cidades que estão se aproximando da zona 
de largada da corrida por novas (ou nem tanto 
assim) modalidades para a superação dos danos 

demarrados pela pandemia, como o programa de cidades 
inteligentes, ou pela inércia que ela encontrou diante de 
“postos de gasolina” dirigindo economias complexas, sem 
dispor de repertório adequado sobre o assunto.

Ponto para a crise. Daí derivam o PIBinho, daí a in-
flação de dois dígitos, daí o desemprego de 100% (para 
quem está desempregado), daí os milhões de brasileiros 
desalentados (os que já jogaram a toalha); daí o prenúncio 
de uma crise cambial severa, daí as seguidas agressões ao 
ambiente, dai..., daí... e como concluiria aquela conhecida 
personagem, e daí?!

No Estado do Rio de Janeiro há uma dessas cidades. 
É Maricá, “Cidade que abraça”. Completou 208 anos de 
fundação no último final de semana. Maricá, além das 
belezas de naturais do seu litoral, desenvolveu um concei-
to novo de fazer política econômica. Pode ser política eco-
nômica para distribuição da renda, ou para manter o nível 
da atividade econômica. Trata-se da moeda de circulação 
local, conhecida como mumbuca.

Desde a criação da moeda social mumbuca (2013), mais 
de 42 mil maricaenses em situação de vulnerabilidade 
social foram beneficiados pelo programa de Renda Básica 
de Cidadania (RBC), que fornece 170 mumbucas mensais 
(R$ 1 = 1 mumbuca), para serem utilizadas em 12 mil 
estabelecimentos comerciais cadastrados.

Mumbuca (40 contas abertas, em 2013. Hoje, são 
65.376 contas. Outra medida do sucesso é que 90% das 
contas estão em nome de mulheres), com R$ 19 milhões 
em compras mensais, nos estabelecimentos comerciais de 
Maricá cadastrados.

Além dos benefícios sociais pagos em mumbucas, 
o Banco Mumbuca (instituição que gerencia a Moeda 
Social de Maricá) disponibiliza diversas linhas de crédito a 
grupos coletivos de maricaenses. O Mumbucred oferece 
crédito financeiro a juros zero a empreendedores formais 
e informais; o Casa Melhor direciona uma linha de crédito 
sem juros para reformas de moradias; e outras linhas de 
crédito foram criadas para auxiliar profissionais de diver-
sas áreas.

Entre 2018 e 2021, estima-se que R$ 2 bilhões irrigaram 
a economia de Maricá. O êxito da mumbuca encorajou 
outros municípios a criarem suas moedas sociais e ban-
cos comunitários relacionados. No final de 2021, Cabo 
Frio lançou a itajuru, inspirada no modelo de sucesso da 
mumbuca. Niterói lançou a moeda social arariboia. Em 31 
de maio, Campos (Norte fluminense) lançou a sua moeda 
social, a goitacá.

Considerando a estrutura pluralista, proposta por 
Fernand Braudel, há compatibilidade entre o nível de 
atividade econômica de subsistência e o êxito da moeda 
local (Plano das atividades de subsistência ou da economia 
familiar). Sobre este plano está o da Economia local de 
mercado; e há também o Plano da economia globaliza-
da, onde o Estado serve às corporações multinacionais e 
cartéis financeiros.

Os três Planos, nos quais há atividades econômicas, 
interagem e há intercâmbio, mas com relativa impermea-
bilidade, sem superposição ou subordinação (Verschave, 
1994), podem representar oportunidades de extensão ou, 
ao contrário, de resistências. Além disso, abriga novas pos-
sibilidades de iniciativas locais (Hassan Zaoual, 2006).

Comércio está otimista com 
vendas no Dia dos Namorados
O comércio lojis-

ta carioca estima 
um crescimento 

de 3% nas vendas no Dia 
dos Namorados, uma das 
datas comemorativas mais 
importantes para o setor. 
É o que mostra a pesquisa 
Expectativa de Vendas para 
o Dia dos Namorados, rea-
lizada entre os dias 22 e 30 
de maio pelo Clube de Di-
retores Lojistas do Rio de 
Janeiro (CDL-Rio), e pelo 
Sindicato dos Lojistas do 
Município do Rio de Janei-
ro (Sindilojas-Rio), que ou-
viu 300 lojistas.

Agasalhos de frio, rou-
pas, calçados (incluindo 
tênis), bolsas e acessórios 
(carteiras e cintos), joias e 
bijuterias, perfume, linge-
rie, smartphone, produtos 
de beleza e flores devem 
ser os produtos mais ven-
didos.

Segundo a pesquisa, os 
lojistas também estimam 

que o preço médio dos 
presentes por pessoa de-
ve ser de cerca de R$ 150, 
e que os clientes deverão 
utilizar o cartão de crédi-
to parcelado como forma 
de pagamento, seguido de 
cartão de débito, crediário, 
dinheiro e cheque.

Aldo Gonçalves, presi-
dente do CDL-Rio e do 
Sindilojas-Rio, diz que mes-
mo com essa expectativa 
de crescimento os lojistas 
estão moderadamente oti-
mistas, pois as vendas no 
primeiro trimestre registra-
ram o tímido crescimento 
de 1%.

“Mesmo sendo uma das 
datas comemorativas mais 
importantes para o comér-
cio, o setor continua preo-
cupado com o cenário da 
economia no Estado do Rio 
e também com a violência 
e a desordem urbana pro-
vocada pelos camelôs, que 
crescem assustadoramente 

nas datas comemorativas. 
Ainda assim, para estimular 
os consumidores os lojistas 
criaram uma série de ações, 
entre promoções, facilida-
des de pagamento e des-
contos no total das com-
pras”, conclui Aldo.

Em relação as vendas 
conforme a localização dos 
estabelecimentos comer-
ciais as lojas da Zona Norte 
(+27%) serão as que mais 
venderão, seguidas das lojas 
da Zona Sul (+26%), Cen-
tro (+24%) e as da Zona 
Oeste (+23%).

Já segundo Christian 
Bundt, membro do Comitê 
de Economia do Isae Esco-
la de Negócios, as vendas 
do período devem cres-
cer bastante comparadas a 
2021.

“O Dia dos Namora-
dos 2022 certamente será 
melhor que 2021 e 2020, 
em especial para os res-
taurantes. Isso porque, até 

o momento, não há sinais 
consistentes de que a obri-
gatoriedade do uso de más-
cara voltará, então teremos 
jantar especial no Dia dos 
Namorados”, comenta.

Pesquisas das regionais 
estaduais da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (Fecomércio), 
apontam crescimento de 
até 25%, em média nas ven-
das relativas à data. Ponto 
que chama atenção nas pes-
quisas é o valor a ser gasto, 
até R$ 200, bem maior que 
em outros anos.

“Esse aumento é explica-
do pela alta dos preços de 
diversos produtos e servi-
ços que se apresentam, em 
especial, neste ano”, diz.

Na parte superior da 
lista dos presentes prefe-
ridos pelos compradores 
estão as roupas, perfumes, 
cosméticos, chocolates, 
além de jantares e cafés da 
manhã.

Atrasos e cancelamentos de voos no país 
afetam 2,9 milhões de passageiros até abril

Levantamento da 
Airhelp mostra 
que 2,9 milhões de 

passageiros foram afetados 
por atrasos e cancelamen-
tos nos aeroportos brasi-
leiros nos quatro primeiros 
meses deste ano. O número 
é 226% maior que os 933 
mil passageiros que enfren-
taram problemas do gênero 
em igual período do ano 
anterior.

De acordo com a Ai-
rHelp, que utiliza platafor-
mas de inteligência artificial 
para monitorar aeroportos 
no mundo todo, neste ano, 
1 em cada 54 passageiros 
sofreu atrasos e cancela-
mos no Brasil entre janeiro 
e abril. Em 2021, foram 1 
em cada 72.

O número de passagei-
ros que usaram os servi-
ços das companhias aéreas 
também cresceu, mas em 
ritmo menor que os atra-
sos e cancelamentos. O nú-
mero dobrou, saltando de 
11,3 milhões, em 2021, pa-
ra 23,4 milhões, em 2022. 
“O crescimento de atrasos 
e cancelamentos foi bem 
maior que o crescimento 
do número de passageiros, 
o que mostra que a reto-
mada está trazendo trans-
tornos para os usuários do 
sistema”, Luciano Barreto, 
diretor geral da AirHelp no 
Brasil.

Os atrasos superiores a 
quatro horas foi um dos 
que mais aumentaram. 
No ano passado, 10,2 mil 
passageiros foram im-
pactados por este tipo 
de ocorrência. Este ano, 
foram 58,1 mil, quase 6 
vezes mais. Quando não 
provocados por questões 
meteorológicas ou de for-
ça maior, atrasos desta 

magnitude podem originar 
pedidos de indenização às 
companhias aéreas.

Os cancelamentos tam-
bém registraram forte ele-
vação. No primeiro qua-
drimestre de 2021, cerca 
de 157,5 mil passageiros 
deixaram de embarcar por 
conta de cancelamentos de 
voos no período analisado. 
Este ano, foram 423,5 mil, 
volume quase três vezes 
maior.

Em razão do aumento 
das ocorrências, os passa-
geiros elegíveis para pedir 
indenização às companhias 
áreas experimentou forte 
expansão. Eles somavam 
133,7 mil em 2021. Em 
2022, cerca de 360,8 mil 
apresentam requisitos pa-
ra cobrar indenizações das 
companhias aéreas.

Compensação 

Para reivindicar uma 
indenização, os passagei-
ros devem estar cientes de 
certas condições. A pri-
meira é verificar se o atra-
so ou cancelamento real-
mente causou sofrimento, 

estresse ou lesão ao usuá-
rio. Acontecimentos como 
faltar a uma consulta mé-
dica importante, cancela-
mento de contrato, demis-
são, afastamento de um 
acontecimento de grande 
relevância emocional, são 
situações que podem dar 
lugar a um pedido de inde-
nização perante a compa-
nhia aérea. Se o passagei-
ro já sofreu os chamados 
“danos morais” e pode 
prová-los, os passageiros 
têm boas chances de obter 
uma indenização finan-
ceira de até R$ 10 mil por 
pessoa.

O passageiro tem mais 
chance de obter uma 
compensação financeira 
se a companhia aérea for 
a responsável direta pela 
interrupção do voo, por 
problemas técnicos ou 
falta de tripulação, por 
exemplo. A interrupção 
do serviço devido a con-
dições climáticas extremas 
pode ser usada como jus-
tificativa e aceita pelos tri-
bunais, como estando fora 
do controle da companhia 
aérea. No entanto, nesta 

situação, os passageiros 
continuam a ter direito ao 
serviço e à informação.

“O conjunto de direitos 
dos passageiros aéreos que 
temos no Brasil é orienta-
do para o cliente e ofere-
ce aos passageiros aéreos 
uma grande consideração, 
especificando exatamente 
quais os cuidados que as 
companhias aéreas devem 
oferecer e quando em ca-
so de problemas de voo. 
No entanto, a lei é muito 
vaga quando se trata de 
critérios de compensação 
e pode ser um desafio 
para um único indivíduo 
sem conhecimento espe-
cializado interpretar a lei 
corretamente. Entre os 
principais motivos pelos 
quais os passageiros bra-
sileiros não reivindicam 
seus direitos em caso de 
problemas de voo, pode-
mos encontrar: falta de 
conhecimento sobre co-
mo fazer uma reclama-
ção, mas também falta de 
consciência dos direitos 
dos passageiros”, diz Lu-
ciano Barreto, diretor-ge-
ral da AirHelp no Brasil.

Tânia Rego/ABr
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IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ nº 33.337.122/0001-27 - NIRE 33.3.0029040-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Maio de 2022
Data, Hora e Local: 11 de maio de 2022, às 17:00, na sede social da Ipiranga Produtos de Petróleo
S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fran-
cisco Eugênio, 329, parte, São Cristóvão, CEP 20.941-900. Convocação e Presença: Dispensada a convocação da
assembleia geral extraordinária em virtude da presença da acionista que representa a totalidade do capital social da
Companhia, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei 6.404/76”). Mesa: Marcelo Pereira Malta de Araújo - Presidente. Rodrigo de Almeida Pizzinatto - Secretário.
Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias (i) a aprovação dos termos e condições da 11ª (décima pri-
meira) emissão de debêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional
fidejussória, em série única, para colocação privada, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente);
(ii) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão, bem como a subscri-
ção e integralização das Debêntures pela VERT Companhia Securitizadora (“Securitizadora” ou “Debenturista”) para
vinculação a certificados de recebíveis do agronegócio a serem emitidos pela Securitizadora com lastro nas Debên-
tures (“CRA”), nos termos da Lei nº11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Lei 11.076”) e da Instru-
ção da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 600 de 1º de agosto de 2018, conforme alterada (“Instrução CVM
600”) ou da Resolução CVM 60, de 23 de dezembro de 2022, (“Resolução CVM 60”), os quais serão objeto de oferta
pública de distribuição, nos termos da e Instrução CVM nº400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Oferta” e “Instrução CVM 400”, respectivamente), incluindo, mas não se limitando, aos seguintes contratos e seus
eventuais aditamentos: (a) o “Instrumento Particular de Escritura da 11ª (Décima Primeira) Emissão de Debêntures,
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para
Colocação Privada, da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.” a ser celebrado entre a Companhia, a Ultrapar Participa-
ções S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.256.439/0001-39, na qualidade de fiadora (“Fiadora”) e a Debenturista (“Es-
critura de Emissão”); e (b) o “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da Série única da 72ª Emissão da VERT
Companhia Securitizadora Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela Ipiranga Produtos de Petróleo
S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Fiadora, a Securitizadora, o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coor-
denador Líder”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“XP Investimentos”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e o UBS Brasil Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., (“UBS BB”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Santander, a
XP Investimentos e o BTG Pactual, “Coordenadores” e “Contrato de Distribuição”, respectivamente); e (iii) a autori-
zação à Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, para praticar todo e qualquer
ato e assinar todo e qualquer documento necessário e/ou conveniente à implementação e formalização das delibera-
ções referentes às matérias tratadas nos itens (i) e (ii) acima, bem como para ratificar os atos já praticados em nome
da Companhia relacionados a tais matérias. Deliberações: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia,
a acionista deliberou, sem reservas e/ou ressalvas: 1. Preliminarmente foi aprovado pela acionista a lavratura da ata
desta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 1.1. Ato
contínuo, foi aprovado pela acionista a realização da Emissão e a celebração pela Companhia, na qualidade de
emissora, da Escritura de Emissão, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalha-
das e reguladas por meio da Escritura de Emissão: (a) Valor Total da Emissão e Quantidade de Debêntures: Se-
rão emitidas, inicialmente, 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) Debêntures, todas com valor nominal unitário de
R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, conforme definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”, poden-
do tal quantidade de Debêntures ser diminuída, observado o Montante Mínimo (conforme abaixo definido), no limite
da demanda final dos respectivos CRA aos quais as Debêntures serão vinculadas, sem necessidade de realização
de Assembleia Geral de Debenturistas ou nova aprovação societária pela Emissora e/ou pela Fiadora, desde que tal
alteração seja devidamente formalizada antes da primeira data de integralização, mediante a celebração de adita-
mento à Escritura de Emissão e cumprimento das formalidades lá descritas. O valor total da Emissão é de até
R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), na Data de Emissão, podendo tal valor ser diminuído,
observado o Montante Mínimo, observada a Escritura de Emissão (“Valor Total da Emissão”). A quantidade de De-
bêntures e o Valor Total da Emissão poderão ser reduzidos, tendo em vista o Procedimento de Bookbuilding (confor-
me definido abaixo), com o consequente cancelamento das Debêntures não integralizadas. Tal redução da quantida-
de de Debêntures e do Valor Total da Emissão, conforme aplicável, será formalizada por meio de aditamento à Escri-
tura de Emissão, sem a necessidade de deliberação societária adicional da Companhia, aprovação por Assembleia
Geral de Debenturistas e/ou aprovação por Assembleia Geral de Titulares dos CRA, para formalizar a quantidade de
Debêntures efetivamente subscritas e integralizadas, observado o disposto na Escritura de Emissão e no Termo de
Securitização e, observado, ainda o montante mínimo equivalente a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), cor-
respondentes a 1.000.000 (um milhão) de Debêntures (“Montante Mínimo”); (b) Destinação dos Recursos: Os re-
cursos líquidos obtidos pela Emissora em razão da integralização das Debêntures deverão ser destinados, nos ter-
mos do parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 11.076, exclusivamente a produtores rurais, por meio da aquisição,
pela Emissora, de etanol diretamente de produtores rurais, caracterizando-se como direitos creditórios do
agronegócio nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 600, ou do artigo 2º do Anexo II da Resolução CVM 60,
quando em vigor e do artigo 23, § 1º da Lei 11.076; (c) Vinculação à Emissão de CRA: Uma vez ocorrida a subscri-
ção das Debêntures, em razão do regime fiduciário a ser instituído pela Securitizadora, todos e quaisquer recursos
devidos à Securitizadora, em decorrência da titularidade das Debêntures, estarão expressamente vinculados à série
única da 72ª (septuagésima segunda) emissão de CRA da Securitizadora, no âmbito da securitização de créditos do
agronegócio, conforme previsto na Lei 11.076, na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, na
Medida Provisória nº 1.103, de 15 de março de 2022, enquanto em vigor, na Instrução CVM 400, na Instrução CVM
600 ou na Resolução CVM 60 e no “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da série única da 72ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora
Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.” (“Termo de Securitiza-
ção”); (d) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data
de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (e) Amortização das Debêntures: O Valor Nominal Unitário Atualizado será
pago pela Companhia em três parcelas consecutivas, ao final do 8º (oitavo), 9º (nono) e 10º (décimo) ano contados a
partir da Data de Emissão, conforme percentuais e datas previstos na tabela constante no Anexo I da Escritura de
Emissão, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures, resgate decorrente de Oferta de
Resgate Antecipado e Resgate Antecipado Facultativo, nos termos da Escritura de Emissão; (f) Forma e Compro-
vação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas
ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro
no Livro de Registro de Debêntures; (g) Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis em ações da
Emissora; (h) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, sem ga-
rantia real, ou seja, as Debêntures não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, bem como
não será segregado nenhum dos bens da Companhia em particular para garantia da Debenturista em caso de ne-
cessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures; (i) Subs-
crição: As Debêntures serão subscritas pela Debenturista por meio da assinatura de boletim de subscrição, confor-
me modelo constante na Escritura de Emissão, com o consequente registro no Livro de Registro de Debêntures; (j)
Prazo e Forma de Integralização: As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, prefe-
rencialmente em uma única data, em até 1 (um) Dia Útil da data de integralização dos CRA (“Data de Integraliza-
ção”), pelo seu Valor Nominal Unitário e, em caso de integralização dos CRA após a primeira Data de Integralização,
as Debêntures serão integralizadas pelo Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, acrescido da respecti-
va Remuneração das Debêntures, calculada desde a primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva inte-
gralização, no limite dos recursos obtidos com a integralização dos CRA, por meio de Transferência Eletrônica Dis-
ponível – TED ou outra forma de transferência eletrônica de recursos financeiros para a conta corrente de titularidade
da Emissora. As Debêntures poderão ser colocadas com ágio ou deságio, de acordo com o que for definido na Escri-
tura de Emissão e nos demais documentos da operação.; (k) Prazo de Vigência e Data de Vencimento: A data de
vencimento das Debêntures será definida na Escritura de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóte-
ses de vencimento antecipado das Debêntures, resgate decorrente de Oferta de Resgate Antecipado (desde que
resgatada a totalidade das Debêntures) e Resgate Antecipado Facultativo, nos termos da Escritura de Emissão; (l)
Repactuação Programada: As Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (m) Resgate Antecipado
Facultativo: Exclusivamente na hipótese de a Emissora ser demandada a realizar uma retenção, uma dedução ou
um pagamento feito exclusivamente no âmbito das Debêntures, quaisquer tributos e/ou taxas, a Emissora poderá
optar por realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”), conforme
termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão; (n) Oferta de Resgate Antecipado: A Emissora
poderá, a seu exclusivo critério, realizar a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado total das Debêntures,
endereçada, à Debenturista, sendo assegurada a possibilidade de resgate de todas as Debêntures, em igualdade de
condições (“Oferta de Resgate Antecipado”), Para realizar a Oferta de Resgate Antecipado, a Emissora deverá noti-
ficar, por escrito, via correio eletrônico, a Debenturista e o Agente Fiduciário dos CRA, informando que deseja reali-
zar o resgate das Debêntures, cuja comunicação deverá conter, no mínimo (“Notificação de Resgate”) (i) o valor do
prêmio proposto, se houver, para o resgate das Debêntures, sendo que o prêmio não poderá ser negativo; (ii) a data
em que se efetivará o resgate, que não poderá exceder 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de envio da
Notificação de Resgate; (iii) a forma e prazo para manifestação da Debenturista em relação à Oferta de Resgate
Antecipado, caso a Debenturista opte por aderir à Oferta de Resgate Antecipado; (iv) se o efetivo resgate antecipado
das Debêntures pela Emissora está condicionado à adesão da totalidade ou de um número mínimo das Debêntures
à Oferta de Resgate Antecipado e, sendo certo que a Companhia deverá recomprar a todos que tiverem aderido,
observado o disposto na Escritura de Emissão, neste caso, desde que haja adesão maior ou igual ao número míni-
mo de Debêntures estabelecido pela Companhia; e (v) demais informações relevantes para a realização do resgate
das Debêntures. A apresentação de proposta de resgate das Debêntures poderá ser realizada pela Emissora, a partir
da primeira Data de Integralização, a qualquer momento durante a vigência das Debêntures; (o) Atualização do
Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou seu saldo, conforme o caso, será atualizado
monetariamente mensalmente, de forma exponencial e pro rata temporis por Dias Úteis, a partir da primeira Data de
Integralização (conforme abaixo definido) (inclusive) até a data do efetivo pagamento, pela variação acumulada do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (“IPCA”), conforme fórmula prevista (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária será
incorporado ao Valor Nominal Unitário ou seu saldo, conforme o caso, automaticamente (“Valor Nominal Unitário
Atualizado”); (p) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures

incidirão juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, a ser definido em procedimento de coleta de intenções de investimento a ser conduzido pelos Co-
ordenadores, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e dos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400 (“Procedimen-
to de Bookbuilding”), e, em qualquer caso, limitado a (i) taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com
juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, divulgada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de
computadores (www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de re-
alização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa de 0,40% (quarenta centési-
mos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) 5,80% (cinco inteiros e oitenta
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, entre os itens (i) e (ii) o que for
maior no Dia Útil imediatamente anterior à Data do Procedimento de Bookbuilding, calculados de forma exponencial
e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos (“Remuneração das Debêntures”), durante cada período de
capitalização, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão; (q) Pagamento da Remuneração das
Debêntures: A Remuneração das Debêntures será paga semestralmente, conforme tabela a ser inserida no Anexo I
à Escritura de Emissão; (r) Colocação: As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem intermediação de
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante
investidores; (s) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Atualização Monetária e da Remuneração das Debêntures,
ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos
vencidos e não pagos serão acrescidos de 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, bem como de multa não compensatória
de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (t) Eventos de Vencimento Antecipado: As Debêntures e todas as obriga-
ções constantes da Escritura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se imediata-
mente exigível da Companhia e da Fiadora o pagamento integral com relação a todas as Debêntures, do Valor Nomi-
nal Unitário Atualizado das Debêntures, acrescido da respectiva Remuneração das Debêntures devida, calculada
pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização ou da última data de pagamento da Remuneração das
Debêntures conforme o caso, até a data do efetivo pagamento em decorrência do vencimento antecipado, e de
eventuais Encargos Moratórios, na ocorrência das seguintes hipóteses, exemplificativas, cujas exceções,
especificações, prazos de cura, limites, indicadores de valores (thresholds), bem como incidência automática ou
não, entre outros aspectos, serão negociados e estabelecidos pela Diretoria da Emissora, na própria Escritura de
Emissão, prevalecendo, em qualquer caso, as hipóteses a serem definidas na Escritura de Emissão (“Eventos de
Vencimento Antecipado”): (i) não pagamento, em até 2 (dois) Dias Úteis contados de seu vencimento, do principal,
da Remuneração das Debêntures e de outras obrigações pecuniárias decorrentes da Escritura devidos à
Debenturista nas Datas de Pagamento (conforme definida na Escritura de Emissão) e/ou na Data de Vencimento; (ii)
pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pela Emissora e/ou pela Fiadora e/ou por qualquer de suas Subsidiá-
rias Relevantes e/ou Controladas Relevantes (conforme definidas na Escritura de Emissão), conforme o caso, ou
submissão a qualquer credor ou classe de credores de pedido de negociação de plano de recuperação extrajudicial,
formulado pela Emissora e/ou Fiadora e/ou por qualquer de suas Controladas Relevantes e/ou Subsidiárias Rele-
vantes, independentemente de ter sido obtida a homologação judicial do referido plano, ou o deferimento do
processamento ou a sua concessão; (iii) pedido de falência da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer de suas
Subsidiárias Relevantes e/ou Controladas Relevantes, conforme o caso, formulado por terceiros e não elidido no
prazo legal ou decretação de falência da Emissora e/ou da Fiadora; (iv) extinção, liquidação ou dissolução da Emis-
sora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer de suas Subsidiárias Relevantes e/ou Controladas Relevantes, conforme o
caso, exceto se tais eventos decorrerem de Reorganização Societária Autorizada (conforme definido na Escritura de
Emissão); (v) apresentação do pedido de autofalência da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer de suas Subsi-
diárias Relevantes e/ou Controladas Relevantes, conforme o caso; (vi) alteração do tipo societário da Emissora ou
da Fiadora; (vii) declaração de vencimento antecipado de qualquer operação no âmbito dos mercados financeiro e
de capitais, no Brasil e/ou no exterior, não sanado no respectivo prazo de cura, da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de
qualquer de suas Subsidiárias Relevantes e/ou Controladas Relevantes, conforme o caso, (incluindo quaisquer
emissões de debêntures), seja como parte ou como garantidora, observado os thresholds dispostos na Escritura de
Emissão; (viii) redução de capital social da Emissora e/ou da Fiadora com exceção dos casos previstos na Escritura
de Emissão; (ix) aplicação dos recursos oriundos das Debêntures em destinação diversa da descrita nos termos,
prazo e forma estabelecidos na Escritura de Emissão; (x) na hipótese de a Emissora e/ou a Fiadora e/ou qualquer de
suas Controladas Relevantes e/ou Subsidiárias Relevantes praticar qualquer ato visando anular, cancelar ou repudi-
ar, por meio judicial ou extrajudicial, a Escritura de Emissão ou o Termo de Securitização, ou qualquer das suas
respectivas cláusulas; (xi) caso a Escritura, por qualquer motivo, seja resilida, rescindida ou por qualquer outra forma
extinta; (xii) constituição pela Emissora e/ou pela Fiadora e/ou por qualquer de suas Controladas Relevantes, ou em
decorrência de dívida ou obrigação da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer de suas Controladas Relevantes,
de qualquer ônus sobre as Debêntures que não seja decorrente da sua vinculação à Securitização; (xiii) descumpri-
mento, pela Emissora e/ou Fiadora, de qualquer obrigação não pecuniária relacionada às Debêntures estabelecida
na Escritura de Emissão; (xiv) não cumprimento de qualquer decisão arbitral ou judicial de efeito imediato, de natu-
reza condenatória, contra a Emissora e/ou a Fiadora e/ou qualquer de suas Subsidiárias Relevantes e/ou Controla-
das Relevantes, observado os thresholds dispostos na Escritura de Emissão; (xv) (1) incorporação (de sociedades
e/ou de ações) da Emissora e/ou da Fiadora por quaisquer terceiros; e (2) fusão ou cisão da Emissora e/ou da Fia-
dora; e/ou (3) a realização pela Emissora e/ou pela Fiadora de qualquer reorganização societária, com exceção das
hipóteses previstas na Escritura; (xvi) a Alteração do Poder de Controle, da Emissora e/ou da Fiadora; (xvii) transfe-
rência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emissora e/ou pela Fiadora das obri-
gações assumidas na Escritura de Emissão ou em qualquer documento da operação de Securitização; (xviii) viola-
ção pela Emissora e/ou Subsidiárias Relevantes e/ou pela Fiadora e/ou por suas Controladas Relevantes, de qual-
quer lei que verse sobre corrupção, crimes contra a ordem econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de
bens, direitos e valores, ou contra o sistema financeiro nacional, o mercado de capitais ou a administração pública,
nacional ou estrangeira, desde que verificada por meio de em sentença condenatória, incluindo, sem limitação, o
dispositivo da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, do Decreto nº 8.420, de 18 de março de
2015, do U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e do UK Bribery Act de 2010, e da Lei nº 9.613, de 3 de março
de 1998, conforme alterada, em qualquer caso, se e conforme aplicável; (xix) comprovação de que qualquer das
declarações prestadas pela Emissora e/ou pela Fiadora na Escritura, são (1) falsas ou enganosas ou, (2) em qual-
quer aspecto relevante, insuficientes ou incorretas, nas datas em que foram prestadas; (xx) venda, alienação e/ou
transferência de todos ou substancialmente todos os bens da Emissora e/ou da Fiadora, conforme o caso, voluntária
ou involuntariamente, inclusive por meio de arresto, sequestro ou penhora de bens; (xxi) protesto de títulos contra a
Emissora e/ou a Fiadora, não sanado no prazo legal, observado os thresholds dispostos na Escritura; (xxii) distribui-
ção, pela Emissora e/ou Fiadora, de dividendos, pagamento de juros sobre o capital próprio ou a realização de
quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a Emissora ou a Fiadora esteja em mora com qualquer de
suas obrigações pecuniárias estabelecidas na Escritura; (xxiii) caso qualquer dos documentos da operação, com
exceção da Escritura, seja, por qualquer motivo, resilido, rescindido ou por qualquer outra forma extinto; (xxiv)
inadimplemento de obrigação pecuniária no âmbito de qualquer operação no âmbito dos mercados financeiro e de
capitais, no Brasil e/ou no exterior, não sanado no respectivo prazo de cura, da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de
qualquer de suas Subsidiárias Relevantes e/ou Controladas Relevantes, observado os thresholds dispostos na Es-
critura; (xxv) mudança ou alteração do objeto social da Emissora de forma que a Companhia não se qualifique como
integrante da cadeia do agronegócio; e (xxvi) se a Escritura ou qualquer de suas disposições essenciais, for declara-
da inválida, ineficaz, nula ou inexequível, por decisão judicial em 1ª (primeira) instância; (u) Garantia Fidejussória:
Em garantia do pontual e integral adimplemento de todas as obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias,
da Companhia, no âmbito da Escritura de Emissão, incluindo Encargos Moratórios, indenizações, bem como todo e
qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário dos CRA e/ou pela Securitizadora em
decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de
seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, a Fiadora presta fiança em favor da Debenturista, obrigando-
se como fiadora e principal responsável pelo fiel, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações da Emissora
nos termos das Debêntures e da Escritura de Emissão, conforme os termos e condições delineados na Escritura de
Emissão e a aprovação constante da ata da Reunião do Conselho de Administração da Fiadora realizada nesta data; e
(v) Demais características: serão definidas na Escritura de Emissão. 2. A acionista autorizou a Diretoria da Compa-
nhia, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, a celebrar todos os documentos e eventuais aditamentos, a
praticar todos os atos necessários e/ou convenientes para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, tais como
(i) a discussão e negociação dos demais termos e condições das Debêntures e da Escritura de Emissão, bem como o
detalhamento dos termos e condições aprovados acima (incluindo, mas não se limitando, das hipóteses de vencimento
antecipado das Debêntures indicadas na alínea “t” do item 1 acima); (ii) a prática dos atos necessários à assinatura da
Escritura e de seu aditamento, do Contrato de Distribuição, bem como eventuais aditamentos posteriores necessários,
bem como a assinatura de todos os demais documentos e seus eventuais aditamentos (incluindo, mas não se limitan-
do, as alterações constantes das alíneas “a”, “b”, “p” e “q” do item 1 acima e definição da Data de Emissão) necessá-
rios à emissão das Debêntures e dos CRA e à Oferta; (iii) à contratação de instituições financeiras integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários como instituições intermediárias da Oferta; (iv) à contratação do Agen-
te Fiduciário, da Securitizadora, da agência de rating, do banco liquidante, custodiante, escriturador, assessores ju-
rídicos e das demais instituições que eventualmente se façam necessárias para a realização da Emissão e/ou da
Oferta, fixando-lhes os respectivos honorários; (v) a publicação e o registro dos documentos de natureza societária
perante os órgãos competentes, incluindo providências junto à B3, à CVM e quaisquer outras autarquias ou órgãos
junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação e divulgação da Emissão e/
ou da Oferta; (vi) a contratação de instrumentos de proteção; e (vii) a elaboração, em conjunto com as instituições
financeiras intermediárias da Oferta, do plano de distribuição dos CRA. 3. Ratificar todos os atos já praticados em
nome da Companhia relacionados às deliberações acima. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os traba-
lhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Ultrapar Participa-
ções S.A. - Acionista; Marcelo Pereira Malta de Araújo - Presidente da Mesa; Rodrigo de Almeida Pizzinatto - Secre-
tário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rodrigo de Almeida Pizzinatto -
Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. -
NIRE: 333.0029040-1. Protocolo: 00-2022/406066-0. Data do protocolo: 20/05/2022. Certifico o arquivamento em
24/05/2022 sob o número 00004913904 e demais constantes do termo de autenticação.

Dívida bruta do governo geral chega a 78,3% do PIB
Setor público tem superávit primário de R$ 38,9 bilhões em abril

A dívida líquida do 
setor público atin-
giu 57,9% do PIB 

em abril (R$ 5,2 trilhões). 
O resultado ficou 0,3 pon-
to percentual abaixo do 
registrado no mês anterior. 
Segundo informou nesta 
terça-feira o Banco Central 
(BC), houve ganhos com 
a desvalorização cambial e 
do crescimento do PIB no-
minal. Já a dívida bruta do 
governo geral (que inclui 

todos os débitos do gover-
no federal, da Previdência e 
governos estaduais e muni-
cipais) atingiu o patamar de 
78,3% do PIB (R$ 7,1 tri-
lhões) em abril.

O setor público conso-
lidado registrou superávit 
primário de R$ 38,9 bilhões 
em abril, informou o BC. 
Nos últimos 12 meses, as 
contas públicas apresentam 
resultado positivo de R$ 
137,4 bilhões, o equivalente 

a 1,52% do Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma dos 
bens e dos serviços produ-
zidos no país).

O setor público con-
solidado é composto por 
governo central (Tesouro 
Nacional, Banco Central e 
Previdência), estados, mu-
nicípios e empresas estatais 
(exceto Petrobras, Eletro-
bras e bancos públicos). 
Desses, apenas as empresas 
estatais apresentaram dé-

ficit em abril, de R$ 1,040 
bilhão.

O governo central apre-
sentou superávit R$ 29,638 
bilhões em abril, enquanto 
o resultado dos governos 
regionais no mês foi posi-
tivo em R$ 10,278 bilhões, 
segundo o relatório de esta-
tísticas fiscais do BC.

Nos quatro primeiros 
meses do ano, o superá-
vit primário acumulado é 
de R$ 148,493 bilhões. No 

mesmo período de 2021, o 
superávit se encontrava em 
R$ 75,841 bilhões.

O resultado primário é 
aquele que contabiliza recei-
tas e gastos do setor públi-
co, excluindo o pagamento 
dos juros da dívida pública. 
Caso os juros sejam inclu-
ídos na conta, o chamado 
resultado nominal, em abril 
foi registrado um déficit de 
R$ 41,024 bilhões.

A cifra é resultado da di-

ferença entre o superávit pri-
mário e o dinheiro gasto com 
o pagamento de juros pelo 
setor público em abril, que 
chegou a R$ 79,900 bilhões.

No acumulado dos últi-
mos 12 meses encerrados 
em abril, o déficit nomi-
nal encontrava-se em R$ 
352,042 bilhões, ou o equi-
valente a 3,9% do PIB, uma 
alta de 0,75 ponto percentu-
al em relação ao registrado 
em março.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE 
ABRIL DE 2022. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 
13h00min, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, nº 200 - 19º andar, 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionis-
tas representando mais de 99% (noventa e nove por cento) da totalidade das 
ações da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença 
de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. Assumiu a presidência dos trabalhos o Di-
retor da Companhia o Sr. Wilson Lemos de Moraes Neto, aclamado por todos 
acionistas presentes, que convidou para Secretário o Sr. Leandro Cardoso 
Massa, na qualidade de um dos representantes das acionistas WLM PARTI-
CIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. e ITAPURA 
AGROPECUÁRIA LTDA. Constituída a mesa e constatada a presença do 
número legal de acionistas para deliberar, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 
Secretário que procedesse a leitura do anúncio de convocação da Assembleia 
publicado nos dias 19, 20 e 21 do mês de abril de 2022, no Monitor Mercantil, 
o que foi feito nos seguintes termos: “Pelo presente edital, ficam convocados 
os acionistas da Fartura Agropecuária S.A., (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará às 13h00min 
do dia 29 de Abril de 2022, na sede social da Companhia, na Praia do Flamen-
go, 200, 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral 
Ordinária: (a) Examinar, discutir e aprovar o Relatório Anual da Administração, 
as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (b) Eleição dos membros 
da Diretoria e fixação de sua remuneração. Em Assembleia Geral Extraor-
dinária: (a) Apreciar e votar a proposta da Diretoria de aumento do Capital 
Social de R$66.339.646,11 (sessenta e seis milhões, trezentos e trinta e nove 
mil, seiscentos e quarenta e seis reais e onze centavos) para R$76.319.233,71 
(setenta e seis milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e trinta e três 
reais e setenta e um centavos), que corresponde a um aumento de 
R$9.979.587,60 (nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos 
e oitenta sete reais e sessenta centavos), com a emissão de 316.210 (trezen-
tos e dezesseis mil e duzentos e dez) ações, sendo 244.367 (duzentos e 
quarenta e quatro mil e trezentos e sessenta e sete ) ordinárias nominativas 
e 71.843 (setenta e um mil e oitocentos e quarenta e três) preferenciais nomi-
nativas, a serem subscritas e integralizadas pelo valor patrimonial ajustado de 
R$31,56 (trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme apurado no 
último balanço patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2021. O 
valor do aumento do capital social total será subscrito e integralizado da se-
guinte forma, obedecendo rigorosamente a participação acionária atual de 
cada acionista no capital social: (1) R$9.211.996,09 (nove milhões, duzentos 
e onze mil, novecentos e noventa e seis reais e nove centavos), com a inte-
gralização de adiantamento para futuro aumento de capital social realizado 
pela acionista WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍ-
CULOS S.A.; (2) O valor restante de R$767.591,51 (setecentos e sessenta e 
sete mil, quinhentos e noventa um reais e cinquenta e um centavos), será 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional; (3) Fixado o prazo de 
decadência de 30 (trinta) dias contados da data de publicação desta Assembleia 
para o acionista exercer o direito de preferência para subscrição das ações do 
aumento de capital, na mesma proporção do número de ações das mesmas 
espécies (ON e/ou PN) que possuírem na data da Assembleia; e (4) Eventuais 
sobras não subscritas e depois decorrido o prazo de decadência acima fixado, 
os acionistas que tiverem feito pedido de reserva de sobras no boletim de 
subscrição, poderão subscrever as ações que sobejarem, podendo eventual 
saldo remanescente ser subscrito por terceiros; (b) Alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social e sua respectiva consolidação, em razão do aumento de ca-
pital social. Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022. Eugênio Ricardo Araújo 
Costa Diretor-Presidente.” Ato contínuo, o Sr. Presidente passou a discussão 
e votação dos itens (a) e (b) da Ordem do Dia, que resultou no seguinte: Em 
Assembleia Geral Ordinária - Item (a): foi aprovado, pelos acionistas presen-
tes com direito de voto, o Relatório Anual da Administração, assim como as 
Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, documentos esses publicados 
no Monitor Mercantil no dia 22 de abril de 2022, os quais ficaram à disposição 
dos interessados pelo prazo de lei, conforme avisos publicados no Monitor 
Mercantil nos dias 30/03/2022, 31/03/2022 e 01/04/2022. Aprovado, ainda, 
pelos acionistas presentes, com direito de voto, que o prejuízo ajustado do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 430.903,38 
(quatrocentos e trinta mil, novecentos e três reais e trinta e oito centavos), seja 
direcionado à conta de “Prejuízos Acumulados”. Item (b): foi aprovada, pelos 
acionistas presentes com direito de voto, a eleição dos seguintes membros da 
Diretoria com mandato de 01 (um) ano ou até nova eleição da Diretoria, na 
forma do Estatuto Social: reeleito para o cargo de Diretor-Presidente: Eugênio 
Ricardo Araújo Costa, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial 
de bens, engenheiro mecânico, portador da identidade expedida pela SSP/
MG - MG-758.740, CPF sob o nº 355.583.006-63, com endereço comercial na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 
nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901; e reeleitos para cargo de 
Diretor sem designação especial: Wilson Lemos de Moraes Neto, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, 
portador da identidade expedida pelo IFP/RJ - RG nº 08.014.928-9, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 003.177.687/60, com endereço comercial na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, 
Flamengo, CEP: 22210-901; e Leandro Cardoso Massa, brasileiro, casado 
sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
identidade do CREA/RJ nº 184542/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.267-
19, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901. 
Aprovada, pelos acionistas presentes, com direito de voto, a verba mensal de 
R$ 22.500,00 (vinte mil reais) para remuneração dos membros da Diretoria. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: a) foi aprovada, pela unanimidade dos 
acionistas presentes, o aumento de capital social na forma proposta pela Di-
retoria, ficando registrado que as novas ações emitidas em decorrência do 
aumento do capital social, ora aprovado, foram subscritas, em parte, no ato 
da Assembleia, da seguinte forma: WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., o total de 291.888 (duzentas e noventa e uma 
e oitocentos e oitenta e oito) ações nominativas, no valor total de 
R$ 9.211.985,28 (nove milhões, duzentos e onze mil, novecentos e oitenta e 
cinco reais e vinte e oito centavos), com a integralização de adiantamento para 
futuro aumento de capital social, sendo 221.614 (duzentos e vinte e uma mil 
e seiscentos e quatorze) ordinárias e 70.275 (Setenta mil e duzentos e seten-
ta e cinco) preferenciais; ITAPURA AGROPECUÁRIA LTDA., o total de 22.751 
(vinte e duas mil, setecentos e cinquenta e uma) ações ordinárias, no valor de 
R$ 718.053,12 (setecentos e dezoito mil, cinquenta e três reais e doze centa-
vos); e SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A., o total de 2 (duas) ações ordi-
nárias, no valor de R$ 63,12 (sessenta e três reais e doze centavos). Para o 
fim de assegurar o direito de preferência de subscrição dos acionistas que não 
compareceram na Assembleia, na forma do 171, § 1º, letra (b) e § 4º, do 
mesmo artigo, resta a subscrever o total de 1.568 (um mil, quinhentas e ses-
senta e oito) ações preferenciais, no valor de R$ 49.486,08 (quarenta e nove 
mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oito centavos), no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de publicação desta ata. Quanto o item (b) Assembleia 
Geral Extraordinária, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presen-
tes, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 5º: O Capital Social é de R$76.319.233,71 (setenta 
e seis milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e trinta e três reais e se-
tenta e um centavos), dividido em 3.030.443 (três milhões e trinta, quatrocen-
tos e quarenta e três) ações nominativas, sendo 2.341.985 (dois milhões, 
trezentos e quarenta e um, novecentos e oitenta e cinco) ordinárias e 688.458 
(seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito) preferenciais, 
sem valor nominal.” Ato seguinte, foi aprovada, pela unanimidade dos acionis-
tas presentes, a respectiva consolidação do Estatuto Social contemplando a 
alteração estatutária acima aprovada. Quanto ao Item (c) da Assembleia 
Geral Extraordinária foi dada a palavra aos acionistas e não houve manifes-
tação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os 
trabalhos da Assembleia, lavrando-se a presente ata que depois de lida foi 
aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Certificamos que a presente 
é transcrição fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29 
de abril de 2022. Leandro Cardoso Massa - Secretário das Assembleias. 
JUCERJA  nº 4916393 em 25/05/2022. ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO 
(Aprovado na AGO/AGE de 29/04/2022). Capítulo I - Denominação, Sede, 
Objeto e Duração. Artigo 1º - A denominação da Sociedade é FARTURA 
AGROPECUÁRIA S.A. que reger-se-á pelo presente Estatuto e disposições 
legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade tem sede na Praia do 
Flamengo nº 200 - 19º andar (parte), Bairro Flamengo, Cidade do Rio de Ja-

neiro, Estado do Rio de Janeiro. § Único: Mediante simples deliberação da 
Diretoria, a Sociedade poderá criar ou extinguir filiais, agências ou escritórios 
em qualquer parte do território nacional. Artigo 3º - A Sociedade tem por 
objeto a exploração de atividades agrícolas, pecuárias e pastoris em todas as 
suas modalidades, podendo, inclusive, operar mediante normais contratos de 
arrendamento, parceria e compáscuo, extração, produção, beneficiamento, 
comércio, exploração, bem como exportação de todos os produtos e subpro-
dutos decorrentes de sua atividade principal, e, ainda, a locação de máquinas, 
veículos e serviços motomecanizados e prestação de serviços de mão de obra 
especializada. § Único: A critério da diretoria a Sociedade poderá participar 
de outras sociedades. Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é inde-
terminado. Capítulo II - Do Capital Social e Das Ações. Artigo 5º - O Capi-
tal Social é de R$76.319.233,71 (setenta e seis milhões, trezentos e dezeno-
ve mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), dividido em 
3.030.443 (três milhões e trinta, quatrocentos e quarenta e três) ações nomi-
nativas, sendo 2.341.985 (dois milhões, trezentos e quarenta e um, novecen-
tos e oitenta e cinco) ordinárias e 688.458 (seiscentos e oitenta e oito mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito) preferenciais, sem valor nominal. Parágrafo 
1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia 
Geral. Parágrafo 2º Às ações preferenciais são atribuídos os seguintes direi-
tos: a) prioridade no reembolso do capital com direito a prêmio em caso de 
dissolução da sociedade; b) prioridade no recebimento do dividendo mínimo 
de 25% do lucro líquido; c) participação nos lucros remanescentes que forem 
distribuídos, em igualdade de condições com as ações ordinárias e d) partici-
pação, sem restrições, no aumento de capital por correção monetária. Pará-
grafo 3º - Os certificados de ações serão sempre assinados por dois Diretores 
ou por 2 (dois) procuradores com poderes específicos, podendo a Sociedade 
emitir títulos múltiplos e cautelas. Parágrafo 4º - Os certificados de ações 
representativas do capital social poderão ser desdobrados em tantas cautelas 
quantas forem solicitadas pelos acionistas, efetuando o desdobramento a 
preço não superior ao respectivo custo que correrá por conta do acionista. 
Capítulo III - Da Administração. Artigo 6º - A Sociedade será administrada 
por uma Diretoria composta de 2 (dois) a 5 (cinco) membros, acionistas ou 
não, sendo um o Diretor-Presidente. Os demais Diretores não terão designa-
ção especial. Parágrafo 1º - O mandato dos Diretores é de 1 (hum) ano, 
admitida a reeleição, devendo permanecer nos respectivos cargos até a 
posse dos eventuais substitutos. Parágrafo 2º - Os Diretores ficam dispensa-
dos da prestação de caução para o exercício de suas funções. Parágrafo 3º 
- Os Diretores serão investidos mediante assinatura do termo de posse lavra-
do no livro de atas da Diretoria, dentro de 30 dias seguintes à eleição. Artigo 
7º - A Diretoria terá os mais amplos poderes de administração necessários à 
realização dos objetivos sociais, observadas as normas legais e estatutárias 
aplicáveis. Artigo 8º - À Diretoria, coletivamente, compete: a) Deliberar sobre 
a abertura e extinção de filiais, agências, escritórios e outras dependências 
da Sociedade, destacando parte do capital para as suas atividades; b) deter-
minar as atribuições específicas de cada um dos membros, sem prejuízo das 
atribuições privativas estabelecidas neste estatuto; c) deliberar sobre a esco-
lha e remoção dos Gerentes, Executivos e outros empregados de alto nível, 
assim como a fixação de suas atribuições, funções e ordenados; d) a presta-
ção de fiança, aval ou caução, somente possíveis em benefício da própria 
Sociedade ou de empresa a ela pertencente ou coligada. Parágrafo Único: 
Fica expressamente vedado à Diretoria coletivamente e a qualquer Diretor 
individualmente, praticar em nome da Sociedade quaisquer atos alheios aos 
objetivos sociais. Artigo 9º - Será da competência exclusiva do Diretor-Pre-
sidente: a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; b) convocar e presidir 
as Assembleias Gerais; c) representar a Sociedade em Juízo ou fora dele ou 
designar outro Diretor, ou Procurador, para fazê-lo; d) administrar de um modo 
geral os negócios sociais, de conformidade com a orientação geral e os planos 
estabelecidos. Artigo 10 - A alienação, aquisição ou oneração de participação 
societária dependerá da prévia aprovação da Assembleia Geral. Artigo 11 - Os 
atos que impliquem em aquisição, alienação, promessa de compra, promessa 
de venda ou oneração de bens imóveis da Sociedade, dependerá de prévia 
aprovação da assembleia geral e serão assinados por dois (02) Diretores ou 
por Procurador com poderes específicos. Artigo 12 - Os contratos de emprés-
timos e financiamentos, e os títulos decorrentes, bem como notas promissórias, 
referentes às operações passivas da Sociedade, serão sempre assinados pelo 
Diretor-Presidente em conjunto com outro Diretor, salvo quando a Diretoria 
designar outros Diretores, ou nomear procurador com poderes específicos 
para assinar os documentos atinentes à operação aprovada, observado o 
disposto no artigo 18. Artigo 13 - Será sempre exigida a assinatura de dois 
(02) Diretores ou de um Diretor com um Procurador, ou ainda de 2 (dois) 
procuradores com poderes específicos, nos seguintes atos: a) emissão de 
cheques e movimentação de contas bancárias; b) aceite de duplicatas. Artigo 
14 - A Sociedade poderá fazer-se representar por um Diretor ou por um Pro-
curador com poderes específicos para a prática dos seguintes atos: a) endos-
so de cheques, duplicatas ou quaisquer outros títulos, desde que destinados 
à cobrança, caução ou desconto a crédito da Sociedade; b) representar a 
Sociedade perante as repartições públicas, federais, estaduais, municipais e 
autárquicas, bem como entidades paraestatais; c) retirada de documentos e 
valores nos Correios e Telégrafos, empresas de transportes aéreos, ferroviá-
rios, rodoviários ou marítimos. Artigo 15 - Em caso de impedimento ou au-
sência temporária do Diretor-Presidente, este indicará, entre os demais Dire-
tores, o seu substituto, em reunião de Diretoria ou através de simples carta. 
Parágrafo Único: Os demais Diretores, cujas funções serão as que lhes forem 
atribuídas em reunião de Diretoria, substituir-se-ão, uns aos outros, em seus 
impedimentos ou ausências temporárias. Artigo 16 - Se ocorrer vaga na Di-
retoria, os Diretores remanescentes escolherão o substituto, que exercerá o 
mandato pelo tempo que restava ao substituído, exceto o de Diretor-Presiden-
te, que será eleito pela Assembleia Geral. Artigo 17 - As matérias que versa-
rem sobre operações financeiras destinadas à obtenção ou concessão de 
empréstimo pela Sociedade, somente serão consideradas aprovadas se 
contarem com o voto unânime dos Diretores presentes. Artigo 18 - Os instru-
mentos de constituição de procuradores, nos quais serão sempre especifica-
dos os poderes concedidos e o prazo do mandato, serão assinados por dois 
Diretores, um dos quais, obrigatoriamente, o Diretor-Presidente, sendo apenas 
dispensável o requisito do prazo nos mandatos com poderes “ad judicia”. 
Artigo 19 - Os Diretores reunir-se-ão ordinariamente uma vez por mês e, 
extraordinariamente, sempre que convocados pelo Diretor-Presidente. Artigo 
20 - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas, das quais constarão, 
ainda que resumidamente, os assuntos tratados e as deliberações tomadas, 
sempre por maioria de votos dos Diretores em exercício. Artigo 21 - A assem-
bleia geral que eleger a Diretoria fixará sua remuneração. Capítulo IV - Da 
Assembléia Geral. Artigo 22 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamen-
te, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses que se seguirem ao término do 
exercício social e, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que legal-
mente necessário, ou a critério da Diretoria, observadas as prescrições legais 
e os dispositivos deste Estatuto. Artigo 23 - A Assembleia Geral será instala-
da e presidida pelo Diretor-Presidente, o qual convidará um dos acionistas 
presentes para Secretário. Artigo 24 - Das Assembleias serão lavradas as 
respectivas atas no livro próprio. Capítulo V - Do Conselho Fiscal. Artigo 
25 - O Conselho Fiscal, que terá as atribuições que a lei lhe confere, será 
composto de três membros efetivos e três suplentes, todos residentes no País, 
eleitos pela Assembleia Geral, que lhe fixará a remuneração, admitida a ree-
leição. Artigo 26 - O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente e 
somente se instalará nos casos e na forma prevista em lei. Capítulo VI - Do 
Exercício Social. Artigo 27 - O exercício social, que coincidirá com o ano 
civil, encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado 
o balanço geral para apuração dos lucros ou prejuízos da Sociedade. Pará-
grafo Único: Fica facultado à Diretoria o levantamento de balanços semestrais 
ou em períodos menores, bem como distribuir os respectivos dividendos, 
observadas prescrições legais. Artigo 28 - Dos lucros líquidos verificados, 
depois de feitas as amortizações e provisões recomendadas pelas boas nor-
mas de contabilidade, deduzir-se-ão 5% (cinco por cento) destinados à cons-
tituição do fundo de reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital 
social. Artigo 29 - Os acionistas terão direito de receber, como dividendos 
obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos 
do artigo 202 da Lei 6.404/76. Parágrafo Único: O saldo, se houver, terá a 
destinação que a Assembleia Geral determinar. Capítulo VII - Da Liquidação 
da Sociedade. Artigo 30 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos 
previstos em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de 
liquidação , eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar du-
rante o período de liquidação e fixar-lhes a remuneração. Artigo 31 - A As-
sembleia que decidir a dissolução e liquidação dos negócios, poderá estabe-
lecer que, respeitados os créditos e direitos de terceiros, o reembolso do valor 
das ações se proceda mediante a partilha do patrimônio social. Certifico que 
o presente Estatuto Social Consolidado da FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. 
é transcrição fiel do texto aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraor-
dinária realizada em 29 de abril de 2022. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. 
Wilson Lemos de Moraes Neto - Presidente da Assembleia. Leandro Cardoso 
Massa - Secretário da Assembleia.

SÉTIMA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Andréia Florêncio Berto - Juiz Titular do Cartório da 7ª Vara Cível 
da Regional de Jacarepaguá, 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 Professora Francisca Piragibe, 
80 Fórum CEP: 22710-195 - Taquara - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - 
RJ e-mail: jpa07vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) 
- Adjudicação Compulsória / Propriedade, de nº 0430071-92.2012.8.19.0001, 
movida por ESPÓLIO DE VALDEMAR REQUEIJO FERNANDES; MARIA 
RUFINA GOMES LOPES em face de COMPANHIA LHI IMOBILIARIA; 
THEJUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; SAUMA S/A 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; JOÃO VICENTE CARAM; LUCIA 
MARIA MARTINHO CARAM, objetivando a adjudicação de promessa de 
cessão de direitos aquisitivos referentes aos imóveis situados na Estrada 
Santa Maura, nº 1.060, unidades 713, 717 e 1.116, freguesia de Jacarepaguá. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu SAUMA S/A EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, que se encontra em lugar incerto e desconhecido para, no 
prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando 
ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
(Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo 
revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado 
nesta cidade do Rio de Janeiro, aos doze dias do mês de abril do ano de 
dois mil e vinte e dois. Eu, Fernanda Gomes Castelo Branco - Técnico de 
Atividade Judiciária - Matr. 01/294 13, digitei. E eu, Gustavo Alves de Souza 
- Chefe de Serventia - Matr. 01/23125, o subscrevo.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 18.593.815/0001-97 - NIRE 33.3.0031102-5 | Código CVM nº 024236
Disponibilização da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
realizada em 29 de abril de 2022, às 11 horas. A Companhia vem informar sobre 
a disponibilização da Ata acima mencionado na página da internet deste jornal, 
na mesma data desta edição impressa, a qual poderá ser acessada através do 
seguinte link: https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022. 

CARTA FABRIL S.A.
CNPJ/ME nº 18.369.472/0001-81

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
da Cia., localizada na Rua João Moreira, nº 177, Tribobó, no Município de São 
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.755-500, os documentos a que se 
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/21. 
São Gonçalo/RJ, 26/05/2022.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 
2022. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da empresa na Av. Afrânio 
de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15 horas do dia 
17 de maio de 2022. 2. Convocação e Presença: Presentes os diretores 
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Car-
valho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Joaquim Pedro 
Monteiro de Carvalho Collor de Mello e Flávia Coutinho Martins, represen-
tando a totalidade dos membros em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados 
pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o 
pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, na forma do Artigo 26, 
Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Após 
exame e discussão da matéria, os membros presentes da Diretoria, conforme 
previsto no Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, 
“ad referendum” da Assembleia Geral, deliberaram o pagamento de juros 
sobre o capital próprio, no montante total de R$ 9.000.000,00 (nove milhões 
de reais), à razão de R$ 0,734620655 por ação, com retenção do imposto de 
renda na fonte, na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já 
sejam comprovadamente isentos ou imunes, e o pagamento de dividendos no 
montante total de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), à razão de 
R$ 1,305992276 por ação, aos acionistas detentores de ações de emissão 
da Companhia em 20 de maio de 2022, os quais poderão ser imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório. As ações negociadas a partir de 23 de maio de 
2022 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão considerados “ex-direito” aos 
juros sobre o capital próprio e aos dividendos. O pagamento será realizado 
a partir de 01 de junho de 2022, observados os procedimentos do Aviso de 
Acionistas a ser oportunamente divulgado na imprensa. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os diretores pre-
sentes. Rio de Janeiro, 17 de maio de 2022. Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado 
na JUCERJA em 30/05/2022 sob o nº 00004922520.

M3 AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 04.780.156/0001-93 / NIRE:33206835229

CONVOCAÇÃO
A EMPRESA M3 AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 04.780.156/0001-93, 
CONVOCA OS SENHORES LUIS FERNANDO DA SILVA BRAUN DE  
QUEIROZ E NILSON RIBEIRO LIMA, PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE 
SOCIOS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/07/2022 ÁS 10 HRS, NA SEDE 
AV DOM HELDER CAMARA 7889 LOJAS A, B, PIEDADE, OBJETIVO DE
 TRATAR DA EXTINÇÃO (DISTRATO) DA   EMPRESA    M3    AUTOMOVEIS   LTDA. 

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
24/05/2022: Data, Horário e Local: Aos 24/05/2022, às 11:00h, na sede 
social da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 
701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos 
Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretá-
ria. Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a 
totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada 
a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio 
(5ª parcela do ano 2022). Deliberações Aprovadas: Os acionistas aprovam 
por unanimidade de votos, conforme recomendação do Conselho de Adminis-
tração, a distribuição de juros sobre capital próprio (5ª parcela do ano 2022) 
no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a ser registrado nas 
demonstrações financeiras da Companhia em maio/2022 e a ser pago em 
ou antes de 30/06/2022. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os traba-
lhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário para a lavratura 
desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos 
os presentes. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e nada mais havendo a tratar, e não tendo havido solicitação de 
instalação do Conselho Fiscal, foram encerrados os trabalhos e suspensa a 
Assembleia Geral pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 
Assinaturas: Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Masso-
cato Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. 
e TipTop Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação acima foi 
extraída da ata lavrada no livro próprio da Companhia. RJ, 24/05/2022. Caro-
lina Assano Massocato Escobar - Secretária da Mesa. Jucerja nº 4918472 
em 26/05/2022. 

Anúncio de privatização da Petrobras é visto como estratégia eleitoreira
Processo precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional

“Repetida mano-
bra eleitoreira 
e provocativa 

de Bolsonaro de tentar se 
desvincular da Petrobras sem 
enfrentar realmente os altos 
preços dos combustíveis e a 
galopante inflação de mais 
de 10% ao ano, puxada pelos 
derivados de petróleo e ali-
mentos, com base na nociva 
política de preço de paridade 
de importação (PPI)”.

O comentário foi feito 

nesta terça-feira, pelo co-
ordenador-geral da Federa-
ção Única dos Petroleiros 
(FUP), Deyvid Bacelar, so-
bre a investida do governo 
federal de incluir a Petro-
bras no plano de privati-
zações, e da declaração do 
presidente Jair Bolsonaro 
de que a Petrobras precisa 
ser “fatiada”.

Para Bacelar, se fosse afe-
to a leis, Bolsonaro saberia 
que é inviável encaminhar 

qualquer processo de priva-
tização da Petrobras, como 
diz ele pretender, “pois to-
do e qualquer processo de 
privatização da empresa, a 
maior do país, tem que ser 
aprovado pelo Congresso 
Nacional”.

Na segunda-feira (30), a 
Petrobras informou - após 
às 22h, em nota - que rece-
beu ofício do Ministério das 
Minas e Energia, notifican-
do que encaminhou ao Mi-

nistério da Economia (ME) 
solicitação de qualificação 
da companhia no âmbito 
do Programa de Parcerias 
de Investimentos, vincula-
do ao ME, com o objetivo 
de iniciar os estudos espe-
cíficos de avaliação para a 
privatização da empresa. O 
ofício informa que a deli-
beração pelo Conselho do 
Programa de Parcerias de 
Investimentos ocorrerá em 
02 de junho de 2022.

Bacelar afirmou que os pe-
troleiros estão prontos para 
deflagrar a maior paralisação 
da história da categoria, com 
apoio dos caminhoneiros e 
da sociedade brasileira.  O 
Estado de Greve foi apro-
vado em assembleias no fi-
nal do ano passado. E, nesta 
quinta-feira (02), serão reali-
zados atos nas bases opera-
cionais da Petrobras em todo 
o país contra a privatização 
da empresa.  

Segundo o sindicalista, a 
democracia brasileira é an-
tídoto contra Bolsonaro, 
que ignora a Lei do Plano 
Nacional de Desestatiza-
ção (Lei 9491/97) e a Lei 
9.4788, cujo artigo 62 diz 
que “a União manterá o 
controle acionário da Pe-
trobras com a propriedade 
e posse e, no mínimo, cin-
quenta por cento das ações, 
mais uma ação, do capital 
votante”.
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Ativo Nota 31.12.2021
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa ��������������������������������������� 4 4�144
Contas a receber de clientes ����������������������������������������� 5 8�333
Impostos a recuperar ����������������������������������������������������� 6 345
Estoque �������������������������������������������������������������������������� 298
Outras contas a receber ������������������������������������������������ 528

13�648
Não circulante

Imobilizado ��������������������������������������������������������������������� 7 3�313
3�313

Total do ativo ������������������������������������������������������������������ 16�961

Passivo Nota 31.12.2021
Circulante

Fornecedores ���������������������������������������������������������������� 8 2�015
Empréstimos e financiamentos ������������������������������������� 10 547
Obrigações fiscais ��������������������������������������������������������� 11 307
Tributos diferidos ���������������������������������������������������������� 12 790
Salários e obrigações sociais ��������������������������������������� 13 3�001

6�660
Não circulante

Empréstimos e financiamentos ������������������������������������� 10 2�120
Tributos diferidos ���������������������������������������������������������� 12 420

2�540
Patrimônio líquido 14

Capital social  ���������������������������������������������������������������� 5�072
Reservas de lucros ������������������������������������������������������� 2�689

7�761
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ����������������������� 16�961

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2021 da AMA – Angra Meio Ambiente S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e 
prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho� Angra dos Reis, 31 de março de 2022�

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

AMA – ANGRA MEIO AMBIENTE S/A 
CNPJ Nº 42�369�301/0001-37

Demonstração do Resultado Período de 17 de junho de 2021 
(data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2021 

(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

Nota
17.06.2021 a 

31.12.2021
Receita operacional líquida ���������������������������������������� 15 21�996
Custos dos serviços prestados ���������������������������������� 16 (17�349)

Lucro bruto ����������������������������������������������������������������� 4�647
Despesas (receitas) operacionais

Administrativas ����������������������������������������������������������� 17 (419)
Tributárias ������������������������������������������������������������������ (316)
Outras receitas operacionais ������������������������������������� 1

(734)
Resultado antes do resultado financeiro ����������������� 3�913
Resultado Financeiro 18

Receitas financeiras ��������������������������������������������������� 81
Despesas financeiras ������������������������������������������������� (19)

62
Resultado antes do imposto de renda e 

contribuição social �������������������������������������������������� 3�975
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 19

Imposto de renda - corrente ��������������������������������������� (612)
Contribuição social - corrente ������������������������������������ (254)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos ����� (420)

(1�286)
Lucro líquido do período ������������������������������������������� 2�689
Lucro líquido por ação �������������������������������������������������� 0,53

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

Demonstração do Resultado Abrangente Período de 17 de junho de 2021 
(data de início das atividades)  a 31 de dezembro de 2021 

(Em milhares de reais)
17.06.2021 a 

31.12.2021
Lucro Líquido do período���������������������������������������������������������� 2�689

Outros Resultados Abrangentes �������������������������������������������� -
Resultado Abrangente Total �������������������������������������������������� 2�689

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Período de 17 de junho de 2021 (data de início das atividades)  a 31 de dezembro de 2021 
(Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reserva 
legal

Reserva de re-
tenção de lucros Total

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 17 de junho de 2021 (data de abertura) ��������������������� - - - - - - -
Integralização do capital social conf� escritura de constituição �������� 15�300 (10�228) - - - - 5�072
Lucro líquido do período ������������������������������������������������������������������� - - - - - 2�689 2�689
Constituição de reserva legal ����������������������������������������������������������� - - 134 - 134 (134) -
Retenção de lucros��������������������������������������������������������������������������� - - - 2�555 2�555 (2�555) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ��������������������������������������������� 15�300 (10�228) 134 2�555 2�689 - 7�761

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

Demonstração do Fluxo de Caixa Período de 17 de junho de 2021  
(data de início das atividades)  a 31 de dezembro de 2021 

(Em milhares de reais)
17.06.2021 a 

31.12.2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do período ���������������������������������������������������������� 2�689
Ajustes por:

Depreciação �������������������������������������������������������������������������� 49
Tributos diferidos ������������������������������������������������������������������ 420

Lucro ajustado ������������������������������������������������������������������������� 3�158
Variações nos ativos e passivos

Aumento (diminuição) em contas a receber ������������������������� (8�333)
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar ������������������ (345)
Aumento (diminuição) em estoques ������������������������������������� (298)
Aumento (diminuição) em outros ativos �������������������������������� (528)
Aumento (diminuição) em fornecedores ������������������������������� 2�015
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais a pagar ���������� 1�097
Aumento (diminuição) em obrigações com pessoal ������������� 3�001

Caixa líquido utilizado nas operações ������������������������������������� (233)
Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisição de ativo imobilizado ���������������������������������������������� (3�362)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento�� (3�362)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Aumento de Capital  ������������������������������������������������������������� 5�072
Captação de empréstimos e financiamentos ������������������������ 2�667

Recursos líquidos gerado das atividades de financiamento ��� 7�739
Aumento de caixa e equivalentes de caixa ����������������������������� 4�144
Demonstração do aumento de caixa e equivalentes de caixa:

Caixa e equivalentes de caixa no início do período �������������� -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período ����������������� 4�144

Aumento de caixa e equivalentes de caixa ����������������������������� 4�144
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Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis  
para o período de 17 de junho de 2021  

(data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2021  
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 - Contexto Operacional: 1.1 – Objeto social: A AMA Meio Ambiente 
S�A� (Companhia) é uma sociedade anônima de capital de fechado, 
controlada da Vital Engenharia Ambiental S�A�, iniciou as suas operações 
em junho de 2021 e tem como objetivo específico social a prestação de 
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Município 
de Angra dos Reis/RJ, com o propósito específico de realizar os serviços 
descritos no Contrato de Parceria Público-Privada, na modalidade de 
Concessão Administrativa�
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1. Base de preparação 
e apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas 
(NBC TG 1000) e, em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, 
bem como as normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC – PME (Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas)� A elaboração das demonstrações contábeis em 
conformidade com os CPCs exige a utilização de determinadas estimativas 
contábeis essenciais� Requer, ainda, que a Administração julgue a maneira 
mais apropriada para a aplicação das políticas contábeis. As áreas em que os 
julgamentos e estimativas significativos foram feitos para a elaboração das 
informações contábeis intermediárias são apresentadas na Nota Explicativa 
nº 2�e� b) Data de aprovação das demonstrações contábeis: Em 31 
de março de 2022, a Diretoria aprovou estas demonstrações contábeis e 
autorizou a sua divulgação� c) Base de mensuração: As demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela 
valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A 
preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas 
contábeis, e o exercício de julgamento por parte da Administração da 
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do grupo. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas estão divulgadas no item (e). d) Moeda funcional e moeda 
de apresentação: Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em 
Real, que é a moeda funcional e a moeda de apresentação da Companhia� 
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma� e) Uso de estimativas e julgamentos: 
Ao preparar as demonstrações contábeis a Administração da Companhia 
se baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência histórica 
e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se 
consideram razoáveis e relevantes� A aplicação das estimativas e premissas 
frequentemente requer julgamentos relacionados a assuntos que são 
incertos, com relação aos resultados das operações e ao valor dos ativos 
e passivos� Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a 
mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, 
provisão para imposto de renda e contribuição social e outras avaliações 
similares. Os resultados operacionais e posição financeira podem diferir se 
as experiências e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem 
diferentes dos resultados reais� 2.2. Novas normas e pronunciamentos 
emitidos e ainda não aplicáveis: Uma série de novas normas serão efetivas 
para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022, conforme segue: • 1º de 
janeiro de 2022 - Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato 
(alterações ao NBC TG 25 (R1) /IAS 37); • 1º de janeiro de 2022 - Ciclo anual 
de melhorias às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, 
IFRS 16 e IAS 41); • 1º de janeiro de 2022 – Imobilizado – Receitas antes 
do uso pretendido (alterações ao NBC TG 27 (R4) /IAS 16); • 1º de janeiro 
de 2022 - Referências à estrutura conceitual (alterações ao NBC TG 15/
IFRS 3); • 1º de janeiro de 2023 - Classificação de passivo como circulante 
e não circulante (alterações ao NBC TG 26 (R4) /IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8); 
• 1º de janeiro de 2023 - IFRS 17 Contratos de Seguro, e alterações à IFRS 
17 Contratos de Seguro� A Companhia não adotou antecipadamente essas 
normas na preparação destas demonstrações contábeis� Entretanto, não se 
espera que essas normas novas e alteradas tenham um impacto significativo 
nas demonstrações contábeis da Companhia�
3 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: a. Apuração do resultado: 
É apurado em conformidade com o regime contábil de competência de 
exercícios. b. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não 
derivativos: A Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na 
data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia 
incluem caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o 
direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma 
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem 
saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 
90 dias a partir da data da contratação� Os quais são sujeitos a um risco 
insignificante de alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações 
de curto prazo. A Companhia possui classificados em caixa e equivalentes 
de caixa saldos em conta corrente bancária e aplicações financeiras, 
conforme Nota Explicativa n° 4� Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e 
recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis e que não são cotados em um mercado ativo� Os empréstimos 
e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor 
recuperável� A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa 
de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento 
dos juros seria imaterial� Redução ao valor recuperável de ativos 
financeiros: Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo 
por meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor 
recuperável no final de cada período de relatório. As perdas por redução ao 
valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência 
objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado 
de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento 
inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. (ii) 
Passivos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece títulos de 
dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são 
originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo dos passivos 
designados pelo valor justo registrados no resultado) são reconhecidos 
inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte 
nas disposições contratuais do instrumento. A Companhia classifica os 
passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do 
método dos juros efetivos� (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A 
Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo 
com suas políticas financeiras, a Companhia não efetua operações 
envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. c. 
Contas a receber: Os valores a receber são demonstrados a valor justo, já 
deduzidos da provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa, que é 
constituída, quando necessário, em montante considerado suficiente pela 
Administração para cobrir eventuais perdas na realização das contas a 
receber, considerando os riscos envolvidos� Essa avaliação, realizada 
periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência passada e 
os riscos específicos e globais em relação às operações, aos devedores e 
garantidores� d. Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de 
aquisição ou de produção, reduzido por provisão para perda ao valor de 
mercado, quando aplicável� O custo dos estoques inclui gastos incorridos na 
produção, transporte e armazenagem dos estoques� No caso de estoques 
acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabricação baseadas na 
capacidade normal de operação� A Companhia utiliza o método de custeio 
por absorção� Os custos diretos são apropriados mediante apontamento de 
forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio de rateio com 
base na capacidade normal de produção, incluindo gastos incorridos na 
aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos 
incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes� A 
Companhia reconhece as perdas, quando aplicável, nos estoques 
considerando a diferença entre o preço praticado e custo médio apurado� e� 
Imobilizado: Demonstrado aos custos de aquisição, formação ou 
construção, deduzidos das depreciações que não supera o valor provável de 
recuperação determinado com base nos resultados das operações futuras� 
As depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida útil 
econômica estimada dos bens, conforme descrito na Nota Explicativa nº 7� A 
Companhia avalia a cada exercício o valor para identificação da 
recuperabilidade de ativos (impairment)� Um ativo imobilizado é considerado 
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passível de ajuste de desvalorização quando seu valor contábil exceder seu 
valor recuperável� Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores 
residuais são revistos a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes 
são reconhecidos como mudança das estimativas contábeis� f. Provisões 
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Provisões são constituídas 
para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é 
provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/
obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita� A avaliação da 
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos assessores legais da Companhia� As provisões são revisadas 
e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como 
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais, trabalhistas 
e previdenciárias ou exposições adicionais identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais� Os passivos contingentes são avaliados 
pela Administração com o apoio dos assessores legais da Companhia, onde 
aqueles considerados como provável o risco de perda, e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, são 
provisionados nas demonstrações contábeis e os de perda possível, desde 
que relevantes, são divulgados nas notas explicativas� g. Imposto de renda 
e contribuição social (corrente e diferido): As despesas de imposto de 
renda e contribuição social do período são calculados pelo regime de 
tributação do Lucro Real� Os encargos de imposto de renda e contribuição 
social são calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do 
balanço. A alíquota do imposto de renda é 15% com adicional de 10% sobre 
uma base superior a R$ 240 anuais e a alíquota da contribuição social é de 
9%. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos 
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases 
fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações 
contábeis e são determinados usando alíquotas de imposto (base a 
legislação fiscal) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data 
do balanço� h. Receita de serviços: A receita do contrato compreende o 
valor inicial acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de 
solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de incentivos 
contratuais, na condição em que seja provável que elas resultem em receita 
e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado de um 
contrato de prestação de serviços possa ser estimado de maneira confiável, 
a receita do contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de 
conclusão do contrato� O estágio de conclusão é avaliado pela referência do 
levantamento dos trabalhos realizados� A receita compreende o valor justo 
da contraprestação recebida ou a receber pelo contrato de prestação de 
serviço celebrado entre a Companhia e seus clientes� A receita é 
apresentada líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos. i. 
Resultado básico por ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito 
através da divisão do resultado do exercício, atribuído aos detentores de 
ações da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias 
em circulação durante o mesmo período. A Companhia não possui 
instrumentos com efeitos dilutivos, e, portanto, o resultado básico por ação 
é igual ao resultado diluído por ação. j. Demonstração dos Fluxos de 
Caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo 
método indireto e estão apresentadas de acordo com a seção 7 do CPC 
aplicável a pequenas e médias empresas (CPC PME)�
4 - Caixa e Equivalente de Caixa

31.12.2021
Bancos conta movimento ������������������������������������������������������������ 359
Aplicações de liquidez imediata (i) ���������������������������������������������� 3�785

4.144
(i) As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras 
de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI) em 2021�
5 - Contas a Receber de Clientes

Curto Prazo
31.12.2021

Saldos vincendos  ��������������������������������������������������������������������� 4�277
Serviços executados a faturar (i) ����������������������������������������������� 4�056
Total ������������������������������������������������������������������������������������������ 8.333
(i) Representado por serviços medidos e não faturados� Em janeiro de 
2022 os serviços foram faturados e recebidos� Em 31 de dezembro de 
2021, a Administração, com base em sua avaliação do risco de crédito, 
entende que não se faz necessária a constituição de provisão para perdas 
esperadas de crédito�
6 - Impostos a recuperar

31.12.2021
IRRF a recuperar ������������������������������������������������������������������������� 49
IRPJ do ano vigente a recuperar ������������������������������������������������� 101
CSLL do ano vigente a recuperar������������������������������������������������ 17
INSS retido na fonte a recuperar ������������������������������������������������� 178

345
7 - Imobilizado: a) Composição

Taxa Anual de 
Depreciação 

%

31.12.2021

Custo
Depreciação 

acumulada
Valor 

residual
Equipamentos de campo 

e auxiliar ����������������������� 20 1�210 (12) 1�198
Veículos �������������������������� 20 2�136 (37) 2�099
Equipamentos de oficina 10 16 - 16

3.362 (49) 3.313
b) Movimentação do imobilizado

Descrição

Equipa-
mentos 

de campo 
e auxiliar Veículos

Equipa-
mentos de 

oficina Total
Saldo líquido em 31/12/2020 � - - - -
Adições ������������������������������������ 1�363 2�136 16 3�515
Baixas �������������������������������������� (153) - - (153)
(+) Baixas de depreciação ������� - - - -
(-) Depreciações acumuladas�� (12) (37) - (49)
Saldo líquido em 31/12/2021 � 1.198 2.099 16 3.313
8 - Fornecedores

31.12.2021
Fornecedores nacionais (i) ���������������������������������������������������������� 1�351
Fornecedores Partes relacionadas���������������������������������������������� 664

2.015
(i) Representado basicamente por insumos e serviços utilizados nas 
operações da Companhia�
9 - Partes relacionadas
Passivo 31.12.2021
Fornecedores

VITAL Engenharia Ambiental S�A� �������������������������������������������� 197
ORBIS Ambiental S�A� �������������������������������������������������������������� 206
ARENDAL Locadora Ltda� �������������������������������������������������������� 261

Total no Passivo ������������������������������������������������������������������������ 664
Resultado 31.12.2021
Custo com Locação

VITAL Engenharia Ambiental S�A� �������������������������������������������� 661
ORBIS Ambiental S�A� �������������������������������������������������������������� 647
ARENDAL Locadora Ltda� �������������������������������������������������������� 654

Total no Resultado �������������������������������������������������������������������� 1.962
10 - Empréstimos e financiamentos: a) Composição

Circulante Não Circulante
Agente Financeiro 31.12.2021 31.12.2021
Banco Mercedes Benz �������������������������������� 487 1�950
Banco Daycoval������������������������������������������� 60 170
Total ������������������������������������������������������������ 547 2.120
Todos os contratos são de CDC e tem taxa prefixada, cujos vencimentos 
ocorrerão entre 2022 e 2025�
b) Financiamento por vencimento

31.12.2021
Curto Prazo
2022��������������������������������������������������������������������������������������������� 547
Longo Prazo
2023��������������������������������������������������������������������������������������������� 710
2024��������������������������������������������������������������������������������������������� 710
2025��������������������������������������������������������������������������������������������� 700

2.120

• Garantias - As garantias dos contratos de financiamento são os próprios 
bens financiados, conforme nota explicativa n° 7. • Covenants - Os contratos 
de financiamento não possuem covenants.
11 - Obrigações fiscais

31.12.2021
PIS s/ Faturamento���������������������������������������������������������������������� 48
COFINS s/ Faturamento �������������������������������������������������������������� 222
Impostos retidos de terceiros ������������������������������������������������������ 37

307
12 - Tributos diferidos: O Passivo fiscal diferido (IR, CSLL, PIS e COFINS) 
está relacionado aos lucros não realizados e são decorrentes de valores a 
receber oriundo dos contratos com órgãos públicos, com base na legislação 
fiscal vigente.

31.12.2021
Passivo circulante
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 

COFINS ������������������������������������������������������������������������������������ 649
Programa de Integração Social - PIS ������������������������������������������ 141

790
Passivo não circulante
Imposto de renda e Contribuição social diferidos������������������������ 420

420
13 - Salários e obrigações sociais

31.12.2021
Salários a pagar �������������������������������������������������������������������������� 961
Provisão de férias e encargos ����������������������������������������������������� 1�463
Encargos sociais a recolher �������������������������������������������������������� 577

3.001
14 - Patrimônio líquido: a) Capital Social: A Companhia foi constituída 
em 17 de junho de 2021� O capital social em 31 de dezembro de 2021 é 
de R$ 15�300, sendo R$ 5�072 integralizados e R$ 10�228 a integralizar, 
representado por 15�300�000 (quinze milhões e trezentas mil) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal� b) Reserva legal e distribuição 
de lucros e dividendos: O Estatuto prevê que do lucro líquido apurado no 
exercício serão destinados 5% (cinco por cento) à constituição da reserva 
legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social e 5% (três por 
cento) à distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório, podendo a 
Assembleia Geral deliberar pela distribuição inferior a constante neste artigo�

31.12.2021
Lucro Líquido do Período ������������������������������������������������������������ 2�689
Reserva Legal ����������������������������������������������������������������������������� (134)
Saldo a disposição da Assembleia ������������������������������������������ 2.555
A administração da Companhia foi informada por seu único acionista que irá 
deliberar na Assembleia Geral Ordinária pela retenção de todo o lucro do 
exercício, de forma que a proposta da administração e estas demonstrações 
contábeis não contemplam distribuição de dividendos, nos termos do art� 
202, § 3º, II, da Lei 6�404/76� c) Reserva de retenção lucros: O Estatuto 
prevê no §2º do artigo n° 26 que, após a constituição da reserva legal e a 
distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório, a Assembleia Geral 
poderá deliberar pela retenção de todo o lucro�
d) Resultado por ação

Resultado do 
Exercício

Quantidade 
de ações

Resultado 
por ação

31�12�2021�������������������������������� 2�689 5�072 0,53
15 - Receita operacional líquida

31.12.2021
Receita de Serviços��������������������������������������������������������������������� 25�615
Total de Receita Bruta��������������������������������������������������������������� 25.615
(-) ISS ������������������������������������������������������������������������������������������ (1�249)
(-) PIS ������������������������������������������������������������������������������������������ (423)
(-) COFINS ���������������������������������������������������������������������������������� (1�947)
Total de Impostos s/ Faturamento ������������������������������������������� (3.619)
Receita Operacional Líquida ���������������������������������������������������� 21.996
16 - Custos dos serviços prestados

31.12.2021
Insumos ��������������������������������������������������������������������������������������� (1�927)
Pessoal ���������������������������������������������������������������������������������������� (10�417)
Locação ��������������������������������������������������������������������������������������� (3�685)
Serviços de terceiros (i) ��������������������������������������������������������������� (1�274)
Depreciação �������������������������������������������������������������������������������� (45)
Outros ������������������������������������������������������������������������������������������ (1)

(17.349)
(i) Representado basicamente por serviços prestados de consultoria ambiental�
17 - Despesas administrativas

31.12.2021
Comerciais����������������������������������������������������������������������������������� (22)
Indedutíveis ��������������������������������������������������������������������������������� (88)
Gerais (i) �������������������������������������������������������������������������������������� (309)

(419)
(i) Representado basicamente por despesas de conservação, manutenção e 
consumo da área administrativa da Companhia�
18 - Resultado financeiro líquido

31.12.2021
Receitas Financeiras
Sobre aplicações financeiras������������������������������������������������������� 85
(-) PIS e COFINS s/ Aplicações Financeiras ������������������������������� (4)
Total �������������������������������������������������������������������������������������������� 81
Despesas Financeiras

Bancária ������������������������������������������������������������������������������������ (1)
Juros ����������������������������������������������������������������������������������������� (14)
Encargos s/ financiamentos ������������������������������������������������������ (4)

Total �������������������������������������������������������������������������������������������� (19)
Resultado Financeiro Líquido �������������������������������������������������� 62
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19 - Despesas de IRPJ e CSLL: Conciliação da despesa de imposto de 
renda e contribuição social no resultado:

31.12.2021
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ���� 3�975
Imposto de Renda e Contribuição Social às alíquotas nominais 

(34%) ���������������������������������������������������������������������������������������� (1�352)
Efeito do imposto de renda e contribuição social sobre:
Adições permanentes ������������������������������������������������������������������ (30)
Exclusões temporárias ���������������������������������������������������������������� 420
Incentivo fiscal - PAT ������������������������������������������������������������������� 71
Outros ������������������������������������������������������������������������������������������ 24
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social ������������� (866)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social - 

Corrente ������������������������������������������������������������������������������������ (866)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido (420)

(1�286)
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social �������� 32%
20 - Gestão de Risco Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas 
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar 
e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para 
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e 

os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de 
mercado e atividades da Companhia� As atividades da Companhia as expõem a 
diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e exposição a risco de 
taxa de juros� A gestão de risco da Companhia concentra-se na imprevisibilidade 
dos mercados financeiros e busca minimizar os potenciais efeitos adversos no 
seu desempenho financeiro. A gestão de risco é pautada pela identificação, 
mensuração e mitigação dos riscos mapeados para todos os negócios da 
Companhia� b) Gerenciamentos de Riscos: A Companhia está exposta: (i) a 
riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para 
atender suas necessidades operacionais; (ii) aos riscos de mercado, decorrentes 
de variações das taxas de juros e preços; e (iii) aos riscos de crédito, decorrentes da 
possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes em aplicações financeiras 
e contas a receber� A gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá 
através de mecanismos de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do 
mercado financeiro, buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, de 
modo a proteger a rentabilidade dos contratos e o patrimônio�
21 - Seguros: A política da Companhia é de manter cobertura de seguros 
empresarial e de responsabilidade civil que foram definidas por orientação 
de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco 
envolvido� Por exigência contratual, a Companhia mantém cobertura de 
seguros para garantir a execução do serviço público de limpeza urbana� 

Em 31 de dezembro de 2021 a cobertura de seguro contratada, em valor 
considerado suficiente para cobrir eventuais perdas, é:

31.12.2021

Risco Coberto Vigência
Importâncias 

Seguradas
Prêmios 
Liquidos

Seguro Executor - Pottencial �������� 30/06/2021 à 
30/06/2022 7�617 18

Responsabilidade Civil - Fairfax ��� 26/08/2021 à 
26/08/2022 1�000 27

Empresarial - Seg� Unimed ���������� 26/08/2021 à 
26/08/2022 970 8

Total ��������������������������������������������� 9.587 53
Não é parte do escopo do auditor independente a avaliação da adequação 
das coberturas de seguros contratados pela Administração da Companhia�

DIRETORIA
Hudson Bonno

Fábio de Andrade Pereira
CONTADOR

Walter Luis da Silva Junior 
CRC-RJ 093�575/O-7

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Angra Meio Ambiente 
S.A. - Rio de Janeiro - RJ - Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis 
ANGRA MEIO AMBIENTE S�A� (“Companhia”), 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 período compreendido entre 17 de junho de 
2021 (data de início das atividades) e 31 de dezembro de 2021, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira, da ANGRA MEIO AMBIENTE S.A. em 
31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa para o período compreendido entre 17 de 
junho de 2021 (data de início das atividades) e 31 de dezembro de 2021, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
pequenas e médias empresas (NBC TG 1000)� 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 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, 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� 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, aplicáveis 
as pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 – Contabilidade para 
pequenas e médias empresas) 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 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 obtivemos 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 relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas 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 uma 
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 e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido 
identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022�

Grant Thornton Auditores Independentes Marcio Romulo Pereira
CRC SP 025�583/O-1 CT CRC RJ 076774-O – 7

Especialistas criticam  
contratação de termelétricas a gás
Participantes de uma 

audiência pública 
promovida nesta 

terça-feira pela Comissão 
de Fiscalização Financei-
ra e Controle da Câmara 
dos Deputados criticaram 
a previsão, na Lei de Pri-
vatização da Eletrobras, da 
contratação de 8 gigawatts 
de termelétricas movidas 
a gás natural que exigirão 
a construção de gasodutos 
e linhas de transmissão pa-
ra distribuição posterior. 
A previsão, na lei, é que as 
térmicas sejam construídas 
em regiões do País que hoje 
não possuem pontos de su-
primento de gás natural.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, o argu-
mento dos debatedores é 
que a obrigação vai enca-
recer o custo da energia 
elétrica, prejudicando a 
indústria e as famílias con-
sumidoras, além do meio 
ambiente.

A sugestão do deputado 
Elias Vaz (PSB-GO), que 
solicitou o debate realizado 
nesta terça-feira, é a de re-
vogar a parte da lei que trata 
do assunto. A medida, disse 
ele, foi inserida na legisla-
ção, sem consulta prévia a 
especialistas ou parlamen-
tares.

“Por exemplo, aqui em 
Brasília, tem que gerar 
uma determinada produ-
ção de energia, só que não 

tem gás aqui”, exemplifi-
cou o parlamentar. “É o 
povo brasileiro que vai ter 
que pagar esse gasoduto 
até aqui? Depois também 
não se consome essa ener-
gia aqui. Aí nós vamos ter 
de pagar as linhas de trans-
missão para levar para ou-
tro lugar. Qual a lógica 
disso? Não é um interesse 
técnico.”

Custos

Estima-se que as futuras 
usinas termelétricas custem 
ao Brasil R$ 52 bilhões até 
2036, apenas no que diz 
respeito à operação. Os da-
dos são da Empresa de Pes-
quisas Energéticas (EPE), 
vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia.

“Apenas as térmicas vão 
representar 10% de au-
mento na tarifa de energia 
no Brasil, algo que pode 
chegar a R$ 27 bilhões 
ao ano”, afirmou ainda o 
presidente-executivo da 
Associação dos Grandes 
Consumidores Industriais 
de Energia e de Consu-
midores Livres (Abrace), 
Paulo Pedrosa.

Os efeitos serão sentidos 
não apenas na conta de luz, 
mas na economia como um 
todo, porque afetará a ativi-
dade industrial, como lem-
brou o gerente executivo de 
Infraestrutura da Confede-

ração Nacional da Indús-
tria (CNI), Wagner Ferreira 
Cardoso.

“Estamos perdendo 
competitividade pelo alto 
preço da energia no Brasil. 
De 20 anos para cá, tem 
subido muito e hoje é um 
entrave para a expansão da 
indústria”, criticou Cardo-
so. “A instalação compul-
sória de geração térmica, 
sem estudos adequados, 
representa mais uma políti-
ca inadequada para o setor 
elétrico, devido ao aumento 
de custos. A consequência 
direta será a menor contra-
tação de energia renovável”, 
completou.

Necessidade

O presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Inves-
tidores em Autoprodução 
de Energia (Abiape), Mario 
Luiz Menel, disse concor-
dar com a necessidade de 
termelétricas para expandir 
a capacidade energética bra-
sileira, mas observou que 
as usinas devem estar loca-
lizadas perto de centros de 
carga, de estruturas de gás e 
de linhas de transmissão de 
energia.

“Novos gasodutos são 
bem-vindos, mas dentro de 
um óptica econômica para 
desenvolver um mercado. 
Devem ser bancados por 
uma política pública e não 

pelos consumidores de ou-
tros segmentos”, defendeu 
Menel.

Segundo dados da Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), as terme-
létricas representam hoje 
26% da matriz energética 
brasileira, devendo chegar a 
35% no futuro.

Na audiência, o superin-
tendente de Regulação dos 
Serviços de Geração da 
agência, Alessandro Canta-
rino, explicou que as terme-
létricas a gás têm um papel 
de equilibrar a matriz ener-
gética em mercados com 
alta penetração de gerações 
intermitentes, como a eóli-
ca e a solar.

“A gente tem também 
um papel importante das 
termelétricas, para o aten-
dimento da ponta, para a 
variação de energia e para 
fazer frente aos momentos 
de maior consumo. Essa ge-
ração deve passar a ter uma 
característica de confiabili-
dade mais voltada à questão 
elétrica”, disse o superin-
tendente.

O deputado Elias Vaz 
lamentou a ausência, no de-
bate, do representante de 
distribuidoras de gás, apesar 
de o convite ter sido feito. 
Segundo o deputado, seria 
a pessoa certa para fazer a 
defesa do assunto e trazer 
um outro ponto de vista à 
discussão.

China adota ações para 
estabilizar crescimento 

A China está co-
locando o cres-
cimento estável 

em uma posição de maior 
destaque, enquanto pro-
cura coordenar melhor o 
controle da Covid-19 e o 
desenvolvimento socioeco-
nômico, em um momento 
crítico que pode determinar 
os resultados da economia 
de 2022.

Em uma teleconferência 
nacional, o primeiro-minis-
tro Li Keqiang sublinhou a 
necessidade de implemen-
tar políticas para estabilizar 
a economia e apoiar as enti-
dades de mercado, o empre-
go e os meios de subsistên-
cia da população.

Ele exigiu ações rápidas 
de agora em diante para co-
locar a economia de volta 
nos trilhos, reconhecendo 
ao mesmo tempo que as di-
ficuldades desde março são 
em alguns aspectos e em 
certa medida maiores do 
que aquelas experimentadas 
em 2020 quando a epidemia 
Covid-19 atingiu o país.

A importância de manter 
um crescimento estável se 
destaca ainda mais em um 
momento de maior volatili-
dade e incertezas internas e 
externas, dizem autoridades 
e analistas, acrescentando 
que a China tem condições 
e está tomando medidas 
imediatas para atingir a me-
ta.

A inflação se mantém 
controlada contra o au-
mento dos preços em todo 
o mundo. O investimento 
provou ser capaz de susten-
tar o crescimento, com os 
investimentos em manufa-
tura e infraestrutura saltan-
do respectivamente 12,2% e 
6,5% ano a ano nos primei-
ros quatro meses de 2022.

Espera-se que a deman-
da interna seja impulsiona-

da pelos 102 grandes pro-
jetos previstos até 2025, à 
medida que a urbanização 
do país prossegue. Seus 
pontos fortes industriais 
e da cadeia de suprimen-
tos estão mais fundamen-
tados, pois alimentam um 
conjunto de pequenas e 
médias empresas de ma-
nufatura emergentes e es-
pecializadas em nichos de 
mercado.

Poucos investidores es-
trangeiros estão dispostos 
a perder as oportunidades 
que o grande mercado chi-
nês tem a oferecer. Nos pri-
meiros quatro meses deste 
ano, o investimento estran-
geiro direto no continente 
chinês, em uso real, cresceu 
20,5% ano a ano, mostra-
ram dados oficiais.

Crescimento estável

Segundo a  agência Xi-
nhua, o desenvolvimento 
é a chave para resolver to-
dos os problemas na China, 
disse Li na teleconferência. 
Desde 2012, a China mais 
que dobrou seu produto in-
terno bruto, representando 
mais de 18% do total global 
em 2021. Também tirou seu 
povo da pobreza absoluta. 
O crescimento estável da 
segunda maior economia 
do mundo servirá como um 
estímulo para a recuperação 
global.

Reconhecendo a “fra-
queza adicional na econo-
mia global”, Gita Gopinath, 
primeira vice-diretora de 
gestão do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), afir-
mou que, se a China con-
seguir lidar com os ventos 
contrários a curto prazo no 
que diz respeito à Covid-19 
e outros aspectos, continu-
ará sendo um dos motores 
principais de crescimento. 
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ENEL TRADING BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 30.248.458/0001-25

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021
Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, 
a administração da Enel Trading Brasil S.A. (ou “Companhia”) submete à 
apreciação dos senhores o Relatório da Administração do exercício findo em 
31 de dezembro de 2021. 
1. PERFIL*
A Enel Trading Brasil S.A. (“Companhia” ou “Enel Trading”), sociedade por 
ações de capital fechado, com sede na Av. Oscar Niemeyer, 2000, Bloco 01, 
Sala 501, Santo Cristo, Rio de Janeiro, é controlada pela Enel Brasil S.A, e tem 
por objeto social a prática de atos de comércio atacadista e varejista de energia e 
de outros produtos não especificados anteriormente, atividades de importação e 
exportação, atividades de gestão, como produtos e serviços correlatos, bem como 
a participação em outras sociedades. A Enel Trading iniciou suas atividades de 
comercialização em janeiro de 2021. Em 29 de dezembro de 2020, a Companhia 
obteve autorização do Ministério de Minas e Energia para importar energia da 
Argentina e do Uruguai, válida até 31 de dezembro de 2022. A energia importada 
será destinada ao mercado de curto prazo brasileiro, nos termos da Portaria 
MME nº 339/2018, 304/2020 e 523/2021, em montantes estabelecidos pelo ONS 
– Operador Nacional do Sistema, no sentido de reduzir os custos de operação 
do SIN – Sistema Interligado Nacional. A Companhia e a Enel Green Power 
Cachoeira Dourada S.A. (CDSA) negociaram a cessão onerosa de determinados 
contratos de compra e venda de energia da CDSA para a Companhia. O tema 
foi aprovado no Conselho da Administração da CDSA em setembro de 2020 e o 
contrato de cessão entre as partes assinado em novembro de 2020. Em janeiro 
de 2021 foi aprovado pelo Conselho da Administração da CDSA a cessão de 
outros contratos de compra e venda de energia (contratos adicionais), tendo sido 
formalizada mediante aditivo assinado entre as partes em março de 2021. A 
cessão dos contratos aqui mencionados, ocorreu ao longo do exercício de 2021.
2. PRINCIPAIS INDICADORES
Indicadores Operacionais
 2021
Volume de energia vendida (GWh) 18.831
Quantidade de clientes (consumidores finais) 2.586
Quantidade de contratos firmados (consumidores finais) 420
Prazo médio dos contratos (anos) 5
Número de Colaboradores
 2021
Número de colaboradores próprios 57
Total 57
Indicadores Patrimoniais

2021 2020 Variação Var. %
Ativo total 932.904 7.998 924.906 >100,0%
Patrimônio líquido 214.046 2.344 211.702 >100,0%
Capital Social 5.280.312 991.000 4.289.312 >100,0%
Valor patrimonial por ação (R$) 0,0405 0,0024 0,0382 >100,0%

3. DESEMPENHO OPERACIONAL: A quantidade de energia vendida 
faturada pela Enel Trading em 2021 foi de 18.831 GWh. Em relação a carteira 
de clientes atendidos pela companhia, o número total de consumidores 
finais atendidos em 2021 foi de 2.586. Em relação a quantidade de contratos 
firmados com consumidores finais, para 2021 e os anos seguintes, foi de um 
total de 420, totalizando 27,5TWh, com prazo médio de 5 anos.
4. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Resultado Consolidado
Valores em R$ Mil
 2021 2020 Variação Var. %
Receita Operacional Bruta 4.916.607 2.051 4.914.556 >100,0%
Deduções da Receita Bruta (455.043) - (455.043) n/a
Receita Operacional Líquida 4.461.564 2.051 4.459.513 >100,0%
Custo do Serviço e despesas  
 operacionais (4.046.238) - (4.046.238) n/a
Resultado Financeiro 3.286 (1) 3.287 <100,0%
Lucro Antes do Imposto de Renda 418.612 2.050 416.562 >100,0%
Imposto de Renda e  
 Contribuição Social (142.378) (697) (141.681) >100,0%
Lucro Líquido/Prejuízo 276.234 1.353 274.881 >100,0%
Margem Líquida 6,19% 65,97% 59,78p.p 59,78p.p
Lucro Líquido por ação (R$) 0,0523 0,0003 0,05 >100,0%
A Enel Trading Brasil S.A. teve uma Receita Operacional Bruta de R$ 4.916,6 
milhões e uma Receita Operacional líquida de R$ 4.461,6 milhões em 2021.
Os custos do serviço e despesas operacionais apresentaram um total de R$ 
4.046,2 Milhões no ano de 2021. O Resultado Financeiro teve uma Receita 
Financeira de R$ 3,3 milhões. Em 2021, a Companhia registrou um Lucro 
Líquido de R$ 276,2 milhões.
5. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

2021 2020

Acionistas
Quantidade 

de Ações %
Quantidade 

de Ações %
Enel Brasil S.A. 5.280.312 100,00% 991.000 100,00%
Total 5.280.312 100,00% 991.000 100,00%
6. AGRADECIMENTOS
A Administração expressa seus agradecimentos aos acionistas, parceiros, 
fornecedores e clientes e, em especial, a todos os colaboradores, sejam 
próprios ou de empresas parceiras. Reconhece ainda que os resultados 
alcançados em 2021 se tornaram efetivos pelo especial comprometimento, 
dedicação e competência demonstrados.
A Administração.

Ativo Notas 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 157.058 1.451
Títulos e valores mobiliários 5 35.510 3.754
Contas a receber de clientes 6 734.463 -
Instrumentos financeiros derivativos 16 18 2.793
Outros créditos 230 -

Total do ativo circulante 927.279 7.998
Não circulante
Tributos diferidos 14 5.625 -
Total do ativo não circulante 5.625 -
Total do ativo 932.904 7.998
Passivo
Circulante
Fornecedores 7 598.159 -
Empréstimos e financiamentos 24 -
Instrumentos financeiros derivativos 16 1.291 742
Folha de pagamento 1.992 -
Imposto de renda e contribuição social a pagar 8 609 -
Outras obrigações fiscais 8 22.864 -
Dividendos a pagar 68.812 -
Cauções em garantias 9 25.107 4.215

Total do passivo circulante 718.858 4.957
Não circulante
 Tributos diferidos 14 - 697
Total do passivo não circulante - 697
Patrimônio líquido 10
Capital social 5.280 1.000
Capital social a integralizar (9) (9)
Reservas de lucros 2.341 1.353
Dividendos adicionais propostos 206.434 -

Total do patrimônio líquido 214.046 2.344

Total do passivo e patrimônio líquido 932.904 7.998
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por ação)  
Notas 2021 2020

Receita líquida 11 4.461.564 2.051
Custo de operação 12 (4.025.885) -
Lucro bruto 435.679 2.051
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas 12 (5.188) -
 Provisão para devedores duvidosos 6 (15.165) -
Total das despesas operacionais (20.353) -
Lucro antes do resultado financeiro e  
 impostos sobre o lucro 415.326 2.051
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 13 7.406 -
 Despesas financeiras 13 (4.120) (1)
 3.286 (1)
Lucro antes da contribuição social e  
 imposto de renda 418.612 2.050
Imposto de renda e contribuição social 14
 Correntes (148.700) -
 Diferidos 6.322 (697)
Lucro líquido do exercício 276.234 1.353
Lucro por ação 52,41 1,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 276.234 1.353
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 276.234 1.353
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
 (Valores expressos em milhares de reais)

Reservas de lucro

Capital 
social

Capital social 
integralizar

Reserva 
legal

Reserva para  
reforço de 

capital de giro

Proposta de  
distribuição de  

dividendos adicionais
Lucros  

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.000 (9) - - - - 991
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.353 1.353
Destinações - -
   Reserva legal - - 68 - - (68) -
   Reserva de lucros a realizar - - - 1.285 - (1.285) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.000 (9) 68 1.285 - - 2.344
Aumento de capital 4.280 - - - - - 4.280
Integralização de capital - - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 276.234 276.234
Destinações
   Reserva legal - - 988 - - (988) -
   Dividendos mínimos obrigatorios - - - - - (68.812) (68.812)
   Dividendos adicionais propostos - - - - 206.434 (206.434) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 5.280 (9) 1.056 1.285 206.434 - 214.046

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 2021 2020
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 276.234 1.353
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício  
 com o caixa das atividades operacionais:
Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa 15.165 -
Ajuste a valor justo de contratos de energia - positivo 18 (2.793)
Ajuste a valor justo de contratos de energia - negativo (1.291) 742
Imposto de renda e contribuição social correntes 148.700 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos (6.322) 697
 432.504 (1)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (749.628) -
Tributos a compensar - -
Instrumentos financeiros derivativos 4.597 -
Outros créditos (230) -
(Aumento) redução nos passivos operacionais:
Fornecedores 598.159 -

 2021 2020
Folha de pagamento 1.992 -
Impostos, taxas e contribuições a recolher 21.892 -
Cauções e garantia 20.892 4.215
Outras obrigações - -
 330.178 4.214
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (147.119) -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 183.059 4.214
Atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários (31.756) (3.754)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investi-
mentos (31.756) (3.754)
Atividades de financiamentos
Aumento de capital 4.280 -
Captação empréstimos e financiamentos 24 -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 4.304 -
Variação no caixa líquido da Companhia 155.607 460
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 1.451 991
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 157.058 1.451

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Valores expressos em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional: A Enel Trading Brasil S.A. (“Companhia” ou “Enel 
Trading”), sociedade por ações de capital fechado, com sede na Av. Oscar 
Niemeyer, 2000, Bloco 01, Sala 501, Santo Cristo, Rio de Janeiro, é controlada 
pela Enel Brasil S.A, e tem por objeto social a prática de atos de comércio 
atacadista e varejista de energia e de outros produtos não especificados ante-
riormente, atividades de importação e exportação, atividades de gestão, como 
produtos e serviços correlatos, bem como a participação em outras socieda-
des. Em 29 de dezembro de 2020, a Companhia obteve autorização do Minis-
tério de Minas e Energia para importar energia da Argentina e do Uruguai, 
válida até 31 de dezembro de 2022. A energia importada será destinada ao 
mercado de curto prazo brasileiro, nos termos da Portaria MME nº 339/2018, 
304/2020 e 523/2021, em montantes estabelecidos pelo ONS – Operador Na-
cional do Sistema, no sentido de reduzir os custos de operação do SIN – Sis-
tema Interligado Nacional. A Companhia e a Enel Green Power Cachoeira 
Dourada S.A. (CDSA) negociaram a cessão onerosa de determinados contra-
tos de compra e venda de energia da CDSA para a Companhia. O tema foi 
aprovado no Conselho da Administração da CDSA em setembro de 2020 e o 
contrato de cessão entre as partes assinado em novembro de 2020. Em janei-
ro de 2021 foi aprovado pelo Conselho da Administração da CDSA a cessão 
de outros contratos de compra e venda de energia (contratos adicionais), ten-
do sido formalizada mediante aditivo assinado entre as partes em março de 
2021. A cessão dos contratos aqui mencionados, ocorreu ao longo do exercí-
cio de 2021 e o valor total pago pela Companhia à CDSA foi de R$ 4.000. 1.1. 
Pandemia (Covid-19) - Impactos econômico-financeiros: Pessoas e so-
ciedade: Para os profissionais que realizam trabalhos operacionais, o Grupo 
Enel providenciou e disponibilizou, para cada profissional, equipamentos de 
proteção individual, bem como comunicações e recomendações contínuas re-
lacionadas a como evitar o contágio por Covid-19. Não obstante, os benefícios 
de saúde disponibilizados desde o início da pandemia, como por exemplo, 
apólices de seguro com cobertura adicional para os profissionais que eventu-
almente forem hospitalizados por decorrência de infecção por Covid-19, serão 
mantidos. Desde a adoção mais ampliada do trabalho remoto, intensificada 
após o início da pandemia, a nova forma de trabalho se demonstrou eficiente 
e com a mesma qualidade ora atingida pelo trabalho em loco. Este resultado 
só é possível pelos constantes investimentos em digitalizações e sistemas 
realizados pelo grupo. Essa nova realidade se tornou uma oportunidade para 
expansão da prática do trabalho remoto. Monitoramento e plano estratégi-
co: A Companhia tem realizado acompanhamento constante relacionado à 
estratégia e manutenção da qualidade dos serviços, bem como à lucratividade 
de seus negócios. Esse monitoramento resultou em informações que puderam 
auxiliar a administração na tomada de decisões estratégicas, como também, 
demonstraram que, apesar de toda crise causada pela pandemia da Covid-19, 
nenhum dos negócios mantidos apresentou indicativos de descontinuidade ou 
perda do seu valor recuperável. Para prevenir ou amenizar qualquer efeito 
negativo que possa, porventura, ser identificado em suas linhas de negócios, 
a Administração continuará a monitorar suas atividades, demandas, resulta-
dos operacionais e de suporte, para que possa, de forma tempestiva, tomar 
ações que previnam ou amenizem tais efeitos. 2. Base de preparação e apre-
sentação das demonstrações financeiras: Em 26 de maio de 2022 a Dire-
toria da Companhia aprovou a emissão das presentes demonstrações finan-

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ceiras. 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da 
Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. A Companhia considerou as orientações contidas na Orienta-
ção Técnica OCPC 07 na elaboração das demonstrações financeiras. Dessa 
forma, as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras es-
tão evidenciadas nas notas explicativas e correspondem às utilizadas pela 
Administração da Companhia na sua gestão. 2.2. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, ex-
ceto quando indicada a base diferente de mensuração. 2.3. Moeda funcional, 
conversão de saldos e transações em moeda estrangeira: As demonstra-
ções financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional 
da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais pró-
ximo, exceto quando indicado de outra forma. As transações em moeda es-
trangeira, ou seja, qualquer moeda diferente da moeda funcional, são registra-
das de acordo com a taxa de câmbio vigente na data de cada transação. No 
final do a que se refere o relatório, os itens monetários em moeda estrangeira 
são reconvertidos pelas taxas vigentes no fim do exercício. Os ganhos e per-
das resultantes da atualização desses ativos e passivos são reconhecidos 
como receitas ou despesas financeiras no resultado, as exceções são as tran-
sações cujos ganhos e perdas são reconhecidas em outros resultados abran-
gentes. 3. Principais políticas contábeis, estimativas e julgamentos: 3.1. 
Principais políticas contábeis: 3.1.1. Reconhecimento de receita: As re-
ceitas são reconhecidas de acordo com o CPC 47 – Receita de Contrato com 
Cliente (“CPC 47”). A aplicação inicial da norma ocorreu em 1º de janeiro de 
2018. A norma estabeleceu um modelo para reconhecimento de receitas origi-
nadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos valores 
devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens ou serviços a um cliente. A Companhia reconhece 
suas receitas quando uma obrigação de performance é satisfeita, sendo con-
siderado o valor que se espera receber em troca da transferência de bens ou 
serviços. As receitas são reconhecidas a medida que for provável o recebi-
mento da contraprestação financeira em troca dos bens ou serviços ora trans-
feridos, considerando também, a capacidade e intenção de seus clientes em 
cumprir com os pagamentos determinados em contrato. A receita de comer-
cialização de energia é registrada com base em contratos bilaterais firmados 
com agentes de mercado e devidamente registrados na Câmara de Comercia-
lização de Energia (“CCEE”) reconhecida pelo valor justo da contraprestação 
a receber. a) Receita de venda de energia. As receitas de venda de energia 
elétrica são reconhecidas no resultado de acordo com as regras estabelecidas 
através do mercado de energia elétrica, as quais estabelecem a transferência 
dos riscos e benefícios sobre a quantidade definida em contrato com os clien-
tes. A apuração do volume de energia comercializado ocorre em bases men-
sais ou conforme estabelecido em cláusulas contratuais. As receitas de supri-
mentos de energia elétrica incluem também as transações no mercado de 
curto prazo. As vendas de energia na Câmara de Comercialização de Energia 
(“CCEE”) são reconhecidas pelo valor justo da contraprestação a receber 
quando há um excedente de geração, após a alocação de energia no MRE, 
denominada (“energia secundária”), liquidada no mercado SPOT (“mercado 
de curto prazo”) ao valor do Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”) e 

comercializado no âmbito da CCEE, nos termos da Convenção de Comercia-
lização de energia elétrica. 3.1.2. Perda esperada para crédito de liquida-
ção duvidosa (“PECLD”): As perdas esperadas foram mensuradas com 
base nas perdas de crédito esperadas para todo período útil do ativo financei-
ro, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de 
inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. As 
perdas estimadas foram calculadas com base na experiência de perda de cré-
dito da Companhia cujo modelo permite adoção de premissas específicas, 
como por exemplo, aplicação de garantias e determinação e mudança de risco 
de crédito individual. A Companhia determina percentuais de perdas espera-
das de crédito (“Expected Credit Losses – ECL”) desde o reconhecimento ini-
cial do ativo financeiro, estes percentuais são determinados através da expec-
tativa de perda e resultados possíveis, ou seja, a Probabilidade de Inadimplên-
cia (“Probability of Default – PD”) e o percentual de perda realizada em decor-
rência da inadimplência (“Loss given default – LGD”), os percentuais de perda 
esperada de crédito, ora aplicados, aumentam à medida que os ativos finan-
ceiros envelhecem. A quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível a 
mudanças nas circunstâncias e nas condições econômicas previstas. A expe-
riência histórica de perda e crédito da Companhia e a previsão das condições 
econômicas também podem não representar o padrão real do cliente no futu-
ro. 3.1.3. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica os instrumentos 
financeiros de acordo com a finalidade para qual foram adquiridos, e determi-
na a classificação no reconhecimento inicial quando é parte das disposições 
contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são classifica-
dos, no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao cus-
to amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao 
valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no re-
conhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratu-
ais do ativo financeiro. A Companhia, inicialmente, mensura seus ativos finan-
ceiros ao seu valor justo acrescidos dos custos de transação, no caso de um 
ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. Para que 
um ativo seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, este deve gerar fluxos de 
caixa que sejam exclusivamente pagamentos de principal e de juros sobre o 
valor do principal em aberto. Os demais ativos que, não estejam estritamente 
relacionados a pagamentos de principal e de juros são classificados e mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos passivos finan-
ceiros no reconhecimento inicial é realizada ao valor justo por meio do resulta-
do, passivos financeiros ao custo amortizado ou como derivativos designados 
como instrumento de proteção. Todos os passivos são mensurados inicial-
mente ao seu valor justo, e, subsequentemente, são classificados em duas 
categorias: passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado e passi-
vos financeiros ao custo amortizado. a) Classificação – Ativos e passivos 
financeiros: A Companhia adotou o CPC 48 – Instrumentos financeiros e 
seus ativos e passivos financeiros foram mensurados ao custo amortizado, ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor 
justo por meio do resultado (“VJR”), conforme apropriado. b) Desreconheci-
mento (baixa) dos ativos financeiros: Um ativo financeiro (ou, quando for o 
caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos finan-
ceiros semelhantes) é baixado quando: • Os direitos de receber fluxos de caixa 
do ativo expirarem; • A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos 
de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos 
de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um 
acordo de “repasse”; e (i) a Companhia transferiu substancialmente todos os 
riscos e benefícios do ativo, ou (ii) a Companhia não transferiu nem reteve 
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfe-
riu o controle sobre o ativo. c) Desreconhecimento (baixa) dos passivos fi-
nanceiros: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revoga-
da, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substitu-
ído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou 
os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa 
substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhe-
cimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores 
contábeis reconhecida na demonstração do resultado. d) Instrumentos finan-
ceiros, apresentação líquida: Os ativos financeiros e passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando, e somente quando, houver um direito legal atualmente aplicável de 
compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em 
bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. e) 
Instrumentos financeiros derivativos - compra e venda a termo de ener-
gia: A finalidade é gerar lucro por flutuações de preço no curto prazo ou ganho 
com margem em operações de longo prazo. Tais operações de compra e ven-
da de energia são transacionadas em mercado ativo e atendem a definição de 
instrumentos financeiros, devido ao fato de que são liquidadas em energia, e 
prontamente conversíveis em dinheiro. Tais contratos são contabilizados 
como derivativos segundo o CPC 48 e são reconhecidos nas demonstrações 
financeiras pelo valor justo, na data em que o derivativo é celebrado, e é rea-
valiado a valor justo na data do balanço. O valor justo dos derivativos é estima-
do com base na metodologia de nível 2, com utilização de cotações de preços 
publicadas em mercados ativos que considera: (i) preços estabelecidos nas 
operações de compra e venda recentes; (ii) margem de risco no fornecimento; 
e (iii) preço de mercado projetado no período de disponibilidade. Sempre que 
o valor justo no reconhecimento inicial para esses contratos diferir do preço da 
transação, um ganho ou perda será reconhecido na receita operacional da 
Companhia. A Companhia possuiu contratos de compra e venda firmados com 
empresas do grupo Enel, que não são tratados como derivativos. 3.1.4. Perda 
por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Administra-
ção revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros com 
o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de 
seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor con-
tábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalo-
rização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nesse caso, o 
valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é 
definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. 
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados 
são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes 
dos tributos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em 
que opera a unidade geradora de caixa. O valor justo líquido das despesas de 
venda é determinado, sempre que possível, com base em transações recentes 
de mercado entre partes conhecedoras e interessadas com ativos semelhan-
tes. Na ausência de transações observáveis neste sentido, uma metodologia 
de avaliação apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos neste modelo são 
corroborados por indicadores disponíveis de valor justo, como preços cotados 
para entidades listadas, entre outros indicadores disponíveis. A Companhia 
baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas previsões 
e nestes orçamentos financeiros detalhados, os quais são elaborados separa-
damente pela administração para cada unidade geradora de caixa às quais os 
ativos estejam alocados. As projeções baseadas nestas previsões e orçamen-
tos geralmente abrangem o período de cinco anos. Uma taxa média de cresci-
mento de longo prazo é calculada e aplicada aos fluxos de caixa futuros após 
o quinto ano. Em 31 de dezembro de 2021, não foram observados indicativos 
de que os ativos relevantes da Companhia estivessem registrados por valor 
superior ao seu valor recuperável líquido. 3.1.5. Imposto de renda e contri-
buição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corren-
te e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto 
de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto dife-
rido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à com-
binação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líqui-
do ou em outros resultados abrangentes. Imposto corrente: A despesa de 
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar 
ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fis-
cal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou 
recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. 
Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do ba-
lanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se 
certos critérios forem atendidos. Imposto diferido: Imposto diferido é gerado 
por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos 
e passivos e seus valores contábeis. Ativos fiscais diferidos são reconhecidos 
em relação aos créditos e perdas tributários e diferenças temporárias dedutí-
veis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros futuros tribu-
táveis estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. O valor contábil 
dos ativos fiscais diferidos é revisado em cada data do balanço e baixado na 
extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponí-
veis para permitir que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser utiliza-
do. Ativos fiscais diferidos baixados são revisados a cada data do balanço e 
são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis 
futuros permitirão que os ativos fiscais diferidos sejam recuperados. Ativos e 
passivos fiscais diferidos são mensurados à taxa de imposto que é esperada 
de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, 
com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na 
data do balanço. Tributo diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente 
no patrimônio líquido também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na 
demonstração do resultado. Itens de tributos diferidos são reconhecidos de 
acordo com a transação que originou o tributo diferido, no resultado abrangen-
te ou diretamente no patrimônio líquido. O imposto diferido ativo e passivo são 
compensados somente se atenderem os critérios estabelecidos na norma con-
tábil. Ativo fiscal diferido é reconhecido para todos os prejuízos fiscais não 
utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tributável disponí-
vel para permitir a utilização dos referidos prejuízos. Julgamento significativo 
da Companhia é requerido para determinar o valor do ativo fiscal diferido que 
pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis 
futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. A compen-
sação dos prejuízos fiscais acumulados fica restrita ao limite de 30% do lucro 
tributável gerado em determinado exercício fiscal. Os ativos fiscais diferidos 
não prescrevem. 3.2. Uso de estimativas e julgamentos: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utili-
zadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na pre-
paração das demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores objetivos 
e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do 
valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. A liquidação 
das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores sig-
nificativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras 
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Companhia revisa suas estimativas pelo menos anualmente. As principais es-
timativas e premissas compreendem: imposto de renda e contribuição social 
diferidos, perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros, perda 
esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) e instrumentos finan-
ceiros derivativos. 3.3. Pronunciamentos novos ou alterados que estão 
vigentes em 31 de dezembro de 2021: A Companhia avaliou os novos pro-
nunciamentos ou alterações realizadas aos pronunciamentos já existentes, e 
quando aplicável, os implementou conforme requerido pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (“CPC”). As novas normas contábeis ou aquelas altera-
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das que passaram a vigorar para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021 estão evidenciadas a 
seguir: a) Alterações ao CPC 06 (R2) - Arrendamentos: O CPC 06 (R2) foi alterado com o objetivo de determinar os 
procedimentos e critérios contábeis para o devido registro de benefícios concedidos aos arrendatários pelos arrenda-
dores através de alterações de contratos de arrendamentos em decorrência da pandemia de Covid-19. (i) A alteração 
em questão permite a utilização de um expediente prático para a contabilização de alterações contratuais temporárias 
em decorrência da Covid-19, que devem, obrigatoriamente, atender a todas as características descritas a seguir: (ii) A 
alteração nos pagamentos do arrendamento resulta em uma contraprestação revista para o arrendamento que é subs-
tancialmente igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento imediatamente anterior à alteração; (iii) Qualquer 
redução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes de 30 de 
junho de 2021; e (iv) Não há alteração substancial de outros termos e condições do contrato de arrendamento.
A revisão do CPC 06 (R2), bem como a aplicação do expediente prático não resultaram em alterações materiais para 
a política contábil sobre contratos de arrendamento atualmente utilizada pela Companhia. b) Alterações aos CPC 
38, CPC 40 (R1) e CPC 48 – Instrumentos financeiros, reconhecimento e mensuração, evidenciação e instrumentos 
financeiros. Os pronunciamentos contábeis supracitados foram alterados em virtude da recente reforma realizada 
sobre as taxas interbancárias oferecidas (IBORs), tais taxas são referências de juros, como por exemplo, LIBOR, 
EURIBOR e TIBOR. Dessa forma, o IASB emitiu a reforma da taxa de juros de referência que resultou na alteração dos 
CPC 40 e CPC 48. Tais alterações modificam, principalmente, as exigências específicas de contabilização de hedge 
para permitir a manutenção da contabilização destes instrumentos de proteção durante o período de incerteza gerado 
pela reforma da taxa de juros de referência. A Companhia não possui transações neste escopo. 3.4. Pronunciamentos 
novos ou alterados, mas ainda não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas ainda 
não vigentes até a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, foram avaliadas e estão litadas 
na tabela a seguir. Se aplicável aos negócios da Companhia, os pronunciamentos novos ou alterados serão adotados 
assim que sua adoção entrar em vigor.
Pronunciamentos novos ou alterados Natureza da alteração Vigente para períodos  

anuais iniciados em ou após

CPC 27 – Imobilizado
Prover guidance para a contabilização tran-
sações que envolvem venda de itens pro-
duzidos antes do ativo estar disponível para 
uso – recursos antes do uso pretendido

1° de janeiro de 2022

CPC 25 – Provisões, Passivos  
Contingentes e Ativos contingentes

Contratos onerosos – custo de cumprimen-
to do contrato 1º de janeiro de 2022

CPC 26 (R1) – Apresentação das  
Demonstrações contábeis

Requisitos para classificação de passivo 
circulante e não circulante 1° de janeiro de 2023

CPC 50 - Contratos de seguro Adoção inicial 1° de janeiro de 2023
CPC 32 – Tributos sobre o Lucro Imposto diferido relacionado a ativos e pas-

sivos decorrentes de uma única transação 1° de janeiro de 2023
CPC 36 (R3) – Demonstrações Consoli-
dadas e CPC 18 (R2) – Venda ou Con-
tribuição de Ativos entre um Investidor e 
sua Coligada ou Joint venture

Prover guidance para situações que envol-
vem a venda ou contribuição de ativos entre 
investidor e suas coligadas.

Ainda não determinado pelo 
CFC

4. Caixa e equivalentes: 
 2021 2020
Caixa e contas correntes bancárias 157.058 1.451
Total de caixa e equivalentes de caixa 157.058 1.451
 O excedente de caixa da Companhia é aplicado de forma conservadora em ativos financeiros de baixo risco, sendo 
os principais instrumentos financeiros representados por CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) e operações 
compromissadas. Os investimentos têm alta liquidez, sendo prontamente conversíveis em recursos disponíveis de 
acordo com as necessidades de caixa da Companhia em um valor conhecido e com risco insignificante de perda. 
As aplicações financeiras da Companhia buscam rentabilidade compatível às variações do CDI. Dada à natureza e 
característica das aplicações financeiras, estas já estão reconhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida ao resultado. 
5. Títulos e valores mobiliários:
 2021 2020
Fundos de investimentos não exclusivos 35.510 3.754
Total de títulos e valores mobiliários 35.510 3.754
Por meio de fundos exclusivos, a Companhia aplica seus excedentes de caixa em títulos públicos pós-fixados e pré-
fixados, além de outros instrumentos tradicionais de renda fixa com baixo risco de crédito e alta liquidez.
6. Contas a receber de clientes

A vencer
Vencidos 

até 90 dias
Vencidos há 

mais de 90 dias 2021 2020
Consumidores e concessionárias 427.627 8.428 2.166 438.221 -
Mercado de curto prazo - - - - -
Contas a receber partes relacionadas (nota 15) 94.421 216.986 - 311.407 -

522.048 225.414 2.166 749.628 -
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidos - - (15.165) (15.165) -

522.048 225.414 (12.999) 734.463 -
Circulante 734.463 -

A movimentação da provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa é como segue:
2020 Adição 2021

Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa - (15.165) (15.165)
- (15.165) (15.165)

7. Fornecedores:
2021 2020

Compra de energia 227.869 -
Compra de energia com partes relacionadas (nota 15) 369.101 -
Materiais e serviços 1.189 -
Total 598.159 -
8. Imposto de renda e contribuição social a pagar e outras obrigações fiscais: O saldo de imposto de renda e 
contribuição social a pagar é de R$ 609. A composição das outras obrigações fiscais, estão demonstradas a seguir:

2021 2020
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 22.426 -
Programa de Integração Social (PIS) 70 -
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 362 -
Outros 6 -
Total 22.864 -
9. Cauções em garantias: Como forma de cumprimento de garantias, a Companhia possibilita que os clientes 
depositem cauções relacionados aos contratos de venda de energia que são mantidos até o final do contrato, quando 
o cliente tem a opção de reaver os valores caucionados atualizados ou compensar com as últimas faturas de energia. 
O saldo de cauções e depósitos é de R$25.107 em 31 de dezembro de 2021 (R$4.215 em 31 de dezembro de 2020).
10. Patrimônio líquido: a) Capital social: A Companhia possuía a seguinte composição acionária, para 31 de 
dezembro de 2021 e 2020:

2021 2020

Acionista
Quantidade de 

Ações (unidades)
% de participação 

no capital
Quantidade de 

Ações (unidades)
% de participação 

no capital
Enel Brasil S.A. 5.280.312 100% 1.000.000 100%
Total 5.280.312 100% 1.000.000 100%
Em 29 de janeiro de 2021, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$ 4.280 passando 
dos atuais R$ 1.000 para R$ 5.280 mediante a emissão de 4.280.312, novas ações ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal, pelo preço de emissão de R$1,00 (um real) cada. O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2021 é de 
R$ 5.271 (R$ 991 em 31 de dezembro de 2020). b) Destinação de resultado: O estatuto social da Companhia determina 
a distribuição de dividendos mínimos de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 
6.404/76. A Companhia excedeu o limite das suas reservas de lucros e encaminhará o assunto para AGO, que deverá 
deliberar sobre a capitalização ou distribuição do excesso, de acordo com o estatuto social e artigo 199 da Lei nº 6.404/76.

2021 2020
Lucro líquido do exercício 276.234 1.353
(-) Reserva Legal (988) (68)
Lucro líquido ajustado 275.246 1.285
Dividendos mínimos obrigatórios 68.812 -
Dividendos adicionais propostos 206.435 -
Reserva reforço capital de giro - 1.285
Saldo de lucros acumulados - -
Em Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada em 20 de abril de 2021, foi aprovada a proposta de destinação do 
resultado do exercício social de 2020 para constituição de reserva de lucros a realizar no montante de R$1.285. c) 
Reserva legal: O estatuto social da Companhia prevê que do lucro líquido anual serão deduzidos 5% para constituição 
de reserva legal, a qual não poderá exceder 20% do capital social corrigido anualmente. d) Reserva de reforço de 
capital de giro: É composto pela parcela de lucros não distribuídos aos acionistas. A reserva de reforço de capital de 
giro é criada somente depois de considerados os requisitos de dividendo mínimo e seu saldo não pode exceder o 
montante do capital subscrito, conforme os termos do artigo 25 do estatuto social da Companhia. 
11. Receita líquida:

2021 2020
Receita de comercialização de energia 3.284.843 -
Receita de comercialização de energia - partes relacionadas (nota 15) 1.634.538 -
Ganho (perda) com compra e venda a termo de energia (2.774) 2.051
Total da receita operacional bruta 4.916.607 2.051
(-) Deduções da receita
  PIS (81.170) -
  ICMS (373.873) -
Total de deduções da receita (455.043) -

4.461.564 2.051
12. Custo do serviço e despesas gerais e administrativas:

2021 2020

Custo do 
serviço

Despesas 
gerais e  

adminis-
trativas Total

Custo do 
serviço

Despesas 
gerais e 

adminis-
trativas Total

Pessoal (6.093) (2.807) (8.900) - - -
Energia elétrica comprada para revenda (1.315.292) - (1.315.292) - - -
Energia elétrica comprada para revenda -  
 Partes relacionadas (nota 15) (2.704.001) - (2.704.001) - - -
Serviços de terceiros (499) (522) (1.021) - - -
Outras despesas - (1.859) (1.859) - - -
Total (4.025.885) (5.188) (4.031.073) - - -
13. Resultado financeiro: 2021 2020
 Receitas financeiras 

Renda de aplicações financeiras 4.992 -
Outras receitas financeiras 2.828 -
(-) PIS/COFINS sobre receitas financeiras (414) -

 Total das receitas financeiras 7.406 -
 Despesas financeiras 

Atualização de impostos e multas (4.120) (1)
 Total das despesas financeiras (4.120) (1)
 Total 3.286 (1)
14. Imposto de renda e contribuição social: A reconciliação da provisão para o imposto de renda e contribuição 
social, calculada pelas alíquotas fiscais vigentes, com os valores constantes na demonstração do resultado é 
apresentada abaixo:

2021 2021 2020 2020
Imposto 

de renda
Contribuição 

social
Imposto  

de renda
Contribuição 

social
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 418.612 418.612 2.050 2.050
Reversão dos juros sobre capital próprio
Alíquota nominal dos tributos 25% 9% 25% 9%

(104.629) (37.675) (513) (185)
Efeito das (adições) exclusões no cálculo do tributo
Permanentes - despesas indedutíveis e multas (71) (26) - -
Incentivos fiscais 23 - - -

Imposto de renda e contribuição social no resultado (104.677) (37.701) (513) (185)
Imposto de renda e contribuição social correntes (109.326) (39.374) - -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.649 1.673 (513) (185)
Total (104.677) (37.701) (513) (185)
Alíquota Efetiva 25,01% 9,01% 25,00% 9,00%
Imposto de renda e contribuição social diferidos: O saldo dos impostos diferidos está composto da seguinte forma:

Balanços patrimoniais DRE
2021 2020 2021 2020

IR e CS sobre diferenças temporárias - resultado 5.625 (697) 6.322 (697)
Ajuste a valor justo positivo - - - 252
Ajuste a valor justo negativo - - - (949)
Provisão ganho/perda com instrumentos financeiros derivativos 433 (697) 1.130 -
Provisão materiais e serviços 36 - 36 -
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa 5.156 - 5.156 -
Efeito no resultado do exercício 5.625 (697) 6.322 (697)

15. Partes relacionadas: Os contratos foram firmados entre a Companhia e sociedades controladas, diretamente e 
indiretamente, pelo Grupo Enel no Brasil (“Companhias”), controlador da Companhia. 

Natureza da  
transação Parte Relacionada Vigência

31.12.2021 31.12.2020 2021 2020
Ativo  

circulante
Passivo 

circulante
Ativo  

circulante
Passivo 

circulante Receita (Despesa)
Contrato de 

MVE (Compra 
de energia  
excedente)

Eletropaulo Dezembro 
2021 - (2.590) - - - (57.243)

Compra/Venda 
de Energia

Ampla Energia e Serviços

Até o 
final da 

concessão

- (408) - - 9.179 -
Enel Green Power Cachoeira - (63.714) - - 60.737 -
CELG Distribuicao S/A. CE - (541) - - 11.797 -
Enel Green Power Volta Grande - (7.897) - - 104.458 -
EGP Esperanca 16 11.686 (10.381) - - (1.303) -
EGP Esperanca 21 13.139 (13.889) - - 750 -
EGP Esperanca 22 17.681 (13.311) - - (4.369) -
EGP Esperanca 25 6.865 (6.067) - - (799) -
EGP Esperanca 26 9.453 (11.638) - - 1.013 -
EGP São Gonçalo II 07 897 (1.373) - - 4.627 -
EGP São Gonçalo II 08 - (1.630) - - 17.190 -
EGP São Gonçalo II 11 - (1.630) - - 17.190 -
EGP São Gonçalo II 12 - (1.630) - - 17.190 -
EGP Fonte Dos Ventos 02 5.470 (7.012) - - 1.541 -
EGP Fonte Dos Ventos 03 4.636 (6.300) - - 1.664 -
EGP São Gonçalo 14 11.511 (1.806) - - (19) -
EGP São Gonçalo 15 11.511 (1.806) - - (9.332) -
EGP São Gonçalo 17 12.895 (1.806) - - (15.625) -
EGP São Gonçalo 18 8.292 (1.806) - - (17.283) -
EGP São Gonçalo 19 12.793 (1.792) - - (15.909) -
EGP Cumaru 01 614 (14.992) - - 14.155 -
EGP São Gonçalo 10 1.439 (922) - - (6.835) -
EGP São Gonçalo 21 9.134 (922) - - (8.483) -
EGP São Gonçalo 4 3.098 (922) - - 16.222 -
EGP São Gonçalo 5 13.345 (7.216) - - 25.329 -
EGP Ventos Santa Ângela 3 1.486 (2.342) - - 14.236 -
EGP Ventos Santa Ângela 4 1.430 (2.113) - - 10.867 -
EGP Ventos Santa Ângela 5 215 (2.782) - - 25.868 -
EGP Ventos Santa Ângela 6 167 (2.692) - - 24.440 -
EGP Ventos Santa Ângela 9 (3.333) - - 30.481 -
EGP Ventos Santa Ângela 10 - (2.941) - - 26.818 -
EGP Ventos Santa Ângela 11 246 (3.163) - - 28.825 -
EGP Ventos Santa Ângela 14 - (2.954) - - 27.154 -
EGP Ventos Santa Ângela 15 1.623 (3.068) - - 35.103 -
EGP Ventos Santa Ângela 17 1.588 (3.001) - - 35.589 -
EGP Ventos Santa Ângela 19 1.122 (2.116) - - 21.046 -
EGP Ventos Santa Ângela 20 722 (2.364) - - 24.611 -
EGP Ventos Santa Ângela 21 884 (2.160) - - 22.646 -
EGP Ventos Santa Esper 13 11.846 (9.335) - - (2.511) -
EGP Ventos Santa Esper 15 14.748 (14.263) - - (1.402) -
EGP Ventos Santa Esper 17 10.320 (12.008) - - 875 -
EGP São Gonçalo 6 2.694 (3.950) - - 28.937 -
EGP Cumaru 02 9.296 (14.036) - - 4.740 -
EGP Cumaru 03 13.862 (13.695) - - (262) -
EGP Cumaru 04 11.402 (13.221) - - (1.416) -
EGP Cumaru 05 10.521 (12.310) - - (1.405) -
EGP Ventos Santa Ângela 12 2.420 (1.807) - - 15.893 -
EGP Ventos Santa Ângela 16 235 (1.975) - - 17.752 -
EGP Ventos Santa Ângela 13 235 (1.782) - - 17.563 -
EGP Ventos Santa Ângela 18 207 (1.851) - - 18.538 -
EGP Ventos Santa Esper 08 8.610 (6.849) - - (1.761) -
Alvorada Energia S/A - (280) - - 981 -
Isamu Ikeda Energia S/A - (1.308) - - 11.026 -
Quatiara Energia S/A - (936) - - 3.396 -
EGP Tacaico Eólica S/A 760 (573) - - 8.660 -
EGP Pedra do Gerônimo Eol 952 (1.959) - - 23.933 -
EGP Emiliana Eólica S/A 930 (1.716) - - 4.249 -
EGP Pau Ferro Eólica S/A 1.223 (2.124) - - 7.421 -
EGP Joana Eólica S/A 843 (509) - - 2.114 -
EGP Modelo I Eólica S/A 1.197 (1.428) - - 8.898 -
EGP Modelo II Eólica S/A 840 (960) - - 7.317 -
EGP Cabeca de Boi S/A 786 - - - (9.256) -
EGP Fazenda S/A 655 - - - (7.713) -
EGP Dois Riachos Eólica S/A 3.038 (192) - - 6.302 -
EGP Salto Apiacas S/A 917 - - - (10.799) -
EGP Delfina B Eólica S/A 912 (1.368) - - 21.803 -
EGP Delfina C Eólica S/A 236 (1.400) - - 3.824 -
EGP Delfina D Eólica S/A 898 (3.625) - - 26.470 -
EGP Delfina E Eólica S/A 912 (1.990) - - 26.301 -
EGP Boa Vista Eólica S/A 682 (1.084) - - 35.270 -
EGP São Abraão Eólica Sa 889 (3.137) - - 40.109 -
EGP Morro do Chapeu II Eo 2.186 (872) - - 11.658 -
EGP Morro do Chapeu I Eol 2.203 (736) - - 7.374 -
EGP Paranapanema S/A - (748) - - 4.628 -
EGP Zeus II-Delfina VIII 1.145 (2.015) - - 18.371 -
EGP Santa Ângela 1.376 (2.126) - - 14.937 -
EGP São Gonçalo 3 11.420 (662) - - 8.824 -
EGP Ventos Santa Ângela 1 1.435 (2.123) - - 11.469 -
EGP Ventos Santa Ângela 7 445 (1.786) - - 16.370 -
EGP Ventos Santa Ângela 8 146 (2.454) - - 22.452 -
EGP São Gonçalo 1 2.800 (1.277) - - 11.739 -
EGP São Gonçalo 2 1.440 (922) - - 16.456 -
EGP São Gonçalo 22 9.134 (922) - - (8.494) -
Socibe Energia S/A 669 (1.760) - - 19.820 -

Capital Social a 
integralizar Enel Brasil S.A - - - 9 - -

Total de partes relacionadas 311.407 (369.101) - 9 1.012.220 (57.243)
Remuneração dos Administradores: A remuneração total do Conselho de Administração e dos administradores da 
Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 275. A Companhia mantém ainda benefícios 
usuais de mercado para rescisões de contratos de trabalho.
16. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro: Considerações gerais: A Companhia possui políticas 
de mitigação de riscos financeiros e adota estratégias operacionais e financeiras visando manter a liquidez, segurança 
e rentabilidade de seus ativos. Com essa finalidade, mantém sistemas de controle e acompanhamento das suas 
transações financeiras e seus respectivos valores, com o objetivo de monitorar os riscos e taxas praticadas pelo 
mercado. Fatores de risco: a) Risco de crédito: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir 
uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. A 
Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação a contas a 
receber) e depósitos em bancos e instituições financeiras. Este risco é avaliado como baixo, tendo em vista a política 
de cobrança e negociação com os seus clientes, sendo o principal cliente parte relacionada, bem como pela política de 
gerenciamento financeiro administrado pela tesouraria da Companhia. Os recursos excedentes são investidos apenas 
em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. A exposição máxima ao risco de crédito na data-
base é o valor registrado de cada classe de ativos financeiros mencionados nas notas explicativas nº 4 e 5. b) Risco 
de liquidez: A liquidez da Companhia é gerida através do monitoramento dos fluxos de caixa previstos e realizados 
com o objetivo de se precaver das possíveis necessidades de caixa no curto prazo. Com o intuito de assegurar a 
capacidade dos pagamentos de suas obrigações de maneira conservadora, a gestão de aplicações financeiras tem 
foco em instrumentos de curtíssimo prazo, prioritariamente com vencimentos diários, de modo a promover máxima 
liquidez. Os passivos financeiros da Companhia correspondem em sua maioria a rubrica de fornecedores de curto 
prazo onde o fluxo de caixa esperado é igual ao valor contábil registrado no balanço da Companhia. c) Risco de 
mercado: A Companhia celebra contratos de curto prazo para comercialização futura de energia de acordo com 
as determinações e exigências regidas pela CCEE (“Camara de Comercialização de Energia Elétrica”). A CCEE é 
responsável por assegurar que a transação realizada entre os agentes do mercado seja devidamente honrada entre 
as partes assegurando o exercício do direito exequível aos participantes, bem como as obrigações. A Companhia 
celebra contratos de curto prazo para comercialização futura de energia de acordo com as determinações e exigências 
regidas pela CCEE (“Camara de Comercialização de Energia Elétrica”). A CCEE é responsável por assegurar que a 
transação realizada entre os agentes do mercado seja devidamente honrada entre as partes assegurando o exercício 
do direito exequível aos participantes, bem como as obrigações. A Companhia está sujeita a flutuação dos preços 
negociados no qual o valor dos contratos são modificados em resposta à alteração dos preços de energia e sua 
liquidação ocorre em data futura. Tais preços atendem ao nível hierárquico de nível 2 cotados para ativos e passivos 
similares nos submercados regionais de energia com informações corroboradas pelos principais participantes do 
mercado. Classificação e valorização dos instrumentos financeiros: Os títulos e valores mobiliários registrados 
nas demonstrações financeiras estão contabilizados a valor de mercado. O método de mensuração utilizado para 
cômputo do valor de mercado dos instrumentos financeiros foi o fluxo de caixa descontado, considerando expectativas 
de liquidação desses ativos e passivos, assim como as taxas de mercado vigentes, respeitando as particularidades de 
cada instrumento na data do balanço:

2021 2020

Categoria Nível
Valor 

contábil
Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativo
Caixa e equivalente de caixa Custo amortizado 2 157.058 157.058 1.451 1.451
Titulos e valores mobiliários Valor justo por meio de resultado 2 35.510 35.510 3.754 3.754
Contas a receber de clientes Custo amortizado 2 35.510 35.510 3.754 3.754
Instrumentos financeiros derivativos Valor justo por meio de resultado 2 18 18 2.793 2.793
Passivo
Fornecedores Custo amortizado 2 598.159 598.159 - -
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado 2 24 24 - -
Instrumentos financeiros derivativos Valor justo por meio de resultado 2 1.291 1.291 742 742
Dividendos a pagar Custo amortizado 2 68.812 68.812 - -
Os títulos e valores mobiliários registradas nas demonstrações financeiras aproximam-se do valor justo, pois são 
efetuadas a juros pós-fixados e apresentam liquidez imediata. Valor justo hierárquico: Existem três tipos de níveis para 
classificação do valor justo referente a instrumentos financeiros, a hierarquia fornece prioridade para preços cotados 
não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou passivo financeiro. A classificação dos Níveis Hierárquicos pode 
ser apresentada conforme exposto abaixo: • Nível 1 - Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) 
de forma que seja possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo. • Nível 2 - Dados 
diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) incluídos no Nível 1, extraído de modelo 
de precificação baseado em dados observáveis de mercado. • Nível 3 - Dados extraídos de modelo de precificação 
baseado em dados não observáveis de mercado. Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia possui alguns 
contratos de compra e venda de energia mantidos para negociação no mercado que são mensurados a uma curva de 
preço futuro de mercado (curva forward). O objetivo dessa operação é obter ganhos através da variação de preço no 
mercado e considera a política de risco da Companhia. Tais operações são transacionadas em mercado ativo e atendem 
a definição de instrumentos financeiros de acordos com as normas contábeis CPC48. O valor justo dos derivativos é 
estimado com base na metodologia de nível 2, com utilização de cotações de preços publicadas em mercados ativos que 
considera: (i) preços estabelecidos nas operações de compra e venda recentes; (ii) margem de risco no fornecimento; e 
(iii) preço de mercado projetado no período de disponibilidade. A posição desses contratos em 2021 é conforme segue:
 2021 2020
Ajuste a valor justo dos contratos de energia - positivo 18 2.793
Ajuste a valor justo dos contratos de energia - negativo (1.291) (742)

(1.273) 2.051
Gerenciamento de riscos: A Companhia segue as diretrizes do Sistema de Controle de Gestão de Risco (SCGR) 
definido no nível da Holding (Enel Spa), que estabelece as diretrizes para a gestão de risco por meio das respectivas 
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normas, procedimentos, sistemas, etc., que serão aplicadas nos diferentes níveis da Companhia, nos processos de 
identificação, análise, avaliação, tratamento e comunicação dos riscos que o negócio enfrenta continuamente. Estes 
são aprovados pelo Conselho de Administração da Enel SpA, que abriga um comitê de controles e riscos, que apoia a 
avaliação e decisões do conselho com relação aos controles internos e sistema de gestão de risco, bem como aquelas 
relacionadas à aprovação de relatórios financeiros periódicos afirmações. Para isso, existe uma política específica 
de controle e gestão de riscos dentro de cada Empresa, que é revisada e aprovada no início de cada ano pelo 
Conselho de Administração, observando e aplicando os requisitos locais em termos de cultura de risco. Cabe destacar 
que, a política de controle e gestão de riscos complementa outras políticas específicas que são estabelecidas em 
relação a determinados riscos, funções corporativas ou negócios do grupo, e que incluem limites e indicadores que 
são posteriormente monitorados, são elas: política de gestão de garantias, política controle de risco de commodities, 
política de controle de risco de crédito e contraparte, política de controle de risco financeiro e política de cobertura 
(taxa de câmbio e taxa de juros). A Companhia busca proteção para todos os riscos que possam afetar seus objetivos, 
utilizando 6 macros categorias de riscos: financeiros; estratégicos; governança e cultura; tecnologia digital, compliance, 
operacional, e 37 sub-categorias de riscos para identificar, avaliar, tratar e monitorar seus riscos: O sistema está sujeito 
a testes periódicos e verificações, levando em consideração a evolução das operações corporativas e a situação em 
questão, assim como as melhores práticas. Estrutura de gerenciamento de riscos: O Grupo Enel possui um comitê 
global de gerenciamento de riscos, o qual possui as seguintes atribuições: aprovar as políticas de risco propostas pela 
área de Holding; aprovar os limites de exposição propostos; autorizar a quebra de limites; definir estratégias de risco 
mediante a identificação de planos de ação e instrumentos para mitigar riscos e supervisão geral sobre a gestão e 
controle de riscos. O sistema de gestão de risco do Grupo Enel considera três linhas de defesa para obter uma gestão 
eficaz e eficiente de gestão e controle de riscos, onde as unidades de negócios e controles internos são a primeira 
linha de defesa, a área de gestão de riscos, atuando como segunda linha de defesa e, finalmente, a auditoria Interna 
atuando como terceira linha de defesa. Cada uma dessas três “linhas” desempenha um papel diferente dentro da 
estrutura de governança mais ampla da organização e tem a obrigação de informar e manter a alta administração e os 
diretores atualizados sobre a gestão de riscos, sendo que a alta administração é informada pela primeira e segunda 

linhas de defesa e o Conselho de Administração (Diretores) por sua vez pela segunda e terceiras linhas de defesa. 
A área de gestão de riscos possui a Certificação Internacional ISO 31000:2018 (G31000) e atua de acordo com 
as diretrizes vigentes desta norma internacional para gerenciar os riscos das empresas, onde o principal objetivo é 
identificar riscos (endógenos e exógenos) de forma preventiva, analisar, avaliar de forma a quantificar a probabilidade 
e o impacto, dentro da fase de avaliação de riscos , bem como o tratamento deles, através da definição de ações de 
mitigação com seus respectivos planos de ação em conjunto com as áreas e Risk Owners como responsáveis pelos 
diferentes riscos, atuando em conjunto com a área de gestão de riscos com objetivo de garantir as boas práticas de 
governança corporativa e assegurar a continuidade do negócio. Dentro de cada empresa do grupo, o processo de 
gestão de riscos é descentralizado. Cada gestor responsável pelo processo operacional no qual o risco se origina 
também é responsável pelo tratamento e adoção de medidas de controle e mitigação de riscos. 17. Seguros: A 
Companhia adota a política de contratar seguros em montantes considerados suficientes pela sua Administração para 
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade e os riscos envolvidos em suas operações. Em 31 
de dezembro de 2021, a Companhia possuía as seguintes apólices de seguro contratada:

Data de vigência Importância Segu-
rada

Limite máximo de inde-
nizaçãoRiscos De Até

Risco operacional 31/10/2021 31/10/2022 N/A 6.284.021
18. Compromissos: Os compromissos são referentes a contratos de longo prazo conforme descritos abaixo:
Obrigações contratuais 2022 2023 2024 2025 Após 2026 Total
Compra de energia 4.605.406 3.155.829 3.127.709 3.169.630 30.545.588 44.604.162

Diretoria Executiva Descrição do Cargo
Matteo de Zan Diretor-Presidente

Raffaele Enrico Grandi Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle
Relações com Investidores - Fabio Romanin

Contador Responsável - Camila Silva de Mello – CRC 1RS083577/O-5
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Diretores e Acionistas da Enel Trading Brasil S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da Enel Trading Brasil S.A. (“Companhia”), 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, compre-
endendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Enel Trading 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. Base para opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos 
auditores 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, 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. Outros assuntos: Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior: O balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2020 e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa e respectivas notas explicativas para o exercício findo nessa data, apresentados como 
valores correspondentes nas demonstrações financeiras do exercício corrente, foram anteriormente auditados por 
outros auditores independentes, que emitiram relatório em 15 de abril de 2021, sem modificação. Outras informações 
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: 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 Administração e não expressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-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 distorção rele-
vante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respei-
to. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso des-
sa 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 
operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 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 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 financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras 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 financeiras, 
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 intencio-
nais. – 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 financeiras 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 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 administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2022.
KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC SP-014428/O-6-F-RJ
Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo - Contador CRC RJ-092563/O-1

O mercado de criptoativos em maio de 2022
Em meio às quedas, domínio do bitcoin aumenta

O bitcoin e o ethe-
reum chegaram 
ao final de maio 

sendo negociados por volta 
de US$ 31,6 mil e US$ 1,9 
mil, respectivamente, acu-
mulando no mês quedas de 
16,7% e de 30%. Foi tam-
bém neste mês que as du-
as principais criptomoedas 
atingiram suas mínimas no 
ano: US$ 28,5 mil e US$ 
1,7 mil. Em 2022, as quedas 
acumuladas são de 32,3% e 
48%.

Conversamos com três 
especialistas sobre suas vi-
sões do mercado no mês 
que chega ao fim e as pers-
pectivas para os próximos 
meses.

Alexandre Ludolf, di-
retor de investimentos da 
QR Asset Management

Apesar de ter sido um 
mês de queda, vimos que 
projetos mais consolida-
dos, como o bitcoin, caíram 
menos que outros projetos 
mais de vanguarda, como 
DeFi, que caíram na ordem 
de 40%.

A percepção geral é que 
existe uma busca por qua-
lidade nos projetos e um 
aumento da dominância do 
bitcoin. É por isso que o 
bitcoin cai menos, e os ou-
tros projetos, que são mais 
dependentes de acesso à 
capital, disponibilidade de 
juros baixos ou funding, ca-
em mais.

Mesmo com os preços 
sofrendo bastante recen-

temente, tivemos bons 
acontecimentos em todo o 
ecossistema, que trouxeram 
soluções inovadoras que es-
tão ganhando penetração e 
tração. Nesse sentido, quan-
do houver uma dinâmica 
melhor de preço, espera-
mos que os criptoativos se 
beneficiem e sejam uma das 
melhores classes de ativos 
dentro do mercado de tec-
nologia.

Com relação às perspec-
tivas, continuamos vivendo 
num ambiente desafiador. 
Os investidores estão céti-
cos e aguardam por defini-
ções no campo econômico, 
que está sofrendo com as 
pressões inflacionárias e as 
consequências da crise geo-
política entre Rússia e Ucrâ-
nia.

Esperamos que nos pró-
ximos meses ocorra uma 
diferenciação na queda dos 
criptos em relação aos ati-
vos de risco. Historicamen-
te, quando essa correlação 
negativa se quebra, vemos 
os criptos performando um 
pouco melhor, o que pode 
levar a recuperação do mer-
cado.

Ney Pimenta, funda-
dor e CEO da BitPreço

O mês de maio foi mar-
cado por correções mui-
to fortes, sem contar que 
nesse mês nós atingimos 
as mínimas do ano. Era um 
movimento esperado, que 
normalmente se vê entre 
dois picos de alta, sendo 

que o primeiro pico ocor-
reu no ano passado. Nós 
entendemos que o bitcoin 
está testando um suporte 
muito forte na faixa dos 
US$ 27 mil. Perdendo esse 
suporte, é possível que o 
bitcoin possa buscar a faixa 
dos US$ 24 mil.

Essa correção era previs-
ta. Particularmente, eu acre-
dito que ainda ficaremos 
por alguns meses, possivel-
mente até o final do ano, 
com o bitcoin lateralizado 
com o teste de alguns su-
portes. Teremos um perí-
odo do que chamamos de 
inverno cripto.

É também interessante 
falarmos do ethereum, que é 
a segunda maior criptomoe-
da. Ela e as outras altcoins 

estão perdendo mercado, 
com o bitcoin aumentando 
a sua dominância. Isso tam-
bém ocorre nos períodos 
entre picos de preços.

Nessas fases, os investi-
dores saem das altcoins e 
vão para o bitcoin, justa-
mente por ele ser conside-
rado um ativo mais seguro 
dentro desse universo. Esse 
movimento fez desabar os 
preços das altcoins e, apesar 
de ter demorado, impactou 
no preço do ethereum, que 
estava seguindo o bitcoin 
de perto, mas que sofreu 
bastante com a mudança de 
comportamento dos inves-
tidores.

Particularmente, eu vejo 
isso como uma oportunida-
de para comprar ethereum, 

mas isso é uma opinião bas-
tante pessoal.

Rubens Neistein, 
business manager da 
CoinPayments

O mês de maio foi um 
mês bastante negativo para 
o mercado de criptomoe-
das. A correlação entre o 
mercado de ações ameri-
cano e o mercado de crip-
to está muito próxima. O 
S&P 500 está caindo há 6 
semanas seguidas, enquan-
to o bitcoin está caindo há 
8 semanas. Isso nunca tinha 
sido visto na história do bi-
tcoin, que registra uma que-
da de pouco mais de 50% 
desde que atingiu o pico de 
US$ 69 mil no final do ano 
passado.

Acredito que o mercado 
continue de lado, podendo 
haver um repique com o bi-
tcoin retornando à resistên-
cia de US$ 35 mil. O mer-
cado de altcoins, no geral, 
sofreu bastante, com muitas 
delas registrando quedas de 
até 90%.

Acredito que só teremos 
uma recuperação maior do 
mercado em meados do se-
gundo semestre deste ano. 
Os próximos 4, 5 meses 
deverão ser de muita vola-
tilidade com novas quedas 
do bitcoin. Cabe destacar 
que a dominância do Bi-
tcoin subiu muito, passando 
de 40%, 45% para mais de 
60%.

Coordenação: Jorge Priori

Assine o jornal
Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 33.497.660/0001-89
COMPANHIA FECHADA

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos para sua apreciação as Demonstrações Financeiras da Companhia, correspondentes ao exercício social findo em 
31/12/2021. A Administração.

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5  3.151  6.498  4.668  6.708 
Títulos e valores mobiliários 5  16.785  20  18.516  51 
Depósito vinculado 5  2.365  3.201  2.365  3.201 
Contas a receber 6  6.491  2.746  7.289  3.050 
Estoques  2.202  1.865  2.435  2.087 
Tributos a recuperar 7  10.866  12.592  11.863  13.714 
Partes relacionadas 8  359  185  359  73 
Outros  3.376  2.419 3.677  2.520 

Total do ativo circulante 45.595  29.526  51.172  31.404 
Ativo não circulante
Partes relacionadas 8  11.156  10.371  11.156  10.371 
Deposito judicial 17  3.362  2.763  3.416  2.806 
Impostos e contribuições sociais 

diferidos 15  4.031  2.502  4.295  2.673 
Outros  -  -  51  51 
Investimentos 9  1.176  2.574  1.130  1.795 
Imobilizado 10  72.995  89.370  74.648  91.811 
Ativo de direito de uso 11  49.039  55.304  51.999  59.957 
Intangível 12  3.109  3.948  3.138  3.998 

Total do ativo não circulante  144.868  166.832  149.833  173.462 
Total do ativo 190.463 196.358 201.005 204.866

Controladora Consolidado

Nota
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 13  19.044  22.055  24.296  23.631 
Passivo de arrendamento 11  10.632  10.791  12.496  12.647 
Contas a pagar 14  19.439  8.729  21.306  9.336 
Partes relacionadas 8  280  67  97  48 
Impostos e contribuições a re-

colher 15  4.288  1.037  4.773  1.359 
Obrigações sociais e trabalhistas  5.010  3.750  5.365  3.974 
Receita diferida 16  854  2.438  876  2.483 
Dividendos a pagar 18  7.587  3.294  7.587  3.294 
Outros  2.974  3.546  3.093  3.699 

Total do passivo circulante 70.108  55.707  79.889  60.471 
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 13  65.814  50.109  65.814  50.143 
Passivo de arrendamento 11  44.773  49.226  46.326  52.481 
Impostos e contribuições a 

recolher 15  444  609  444  629 
Provisão para contingências 17  4.269  1.855  4.590  1.903 
Provisão para perdas em
  investimento 9  15.741  5.773 15.111  5.773 

131.041  107.572 132.285  110.929 
(Passivo a descoberto) Patrimônio
 líquido
Capital 18  20.567  5.853  20.567  5.853 
Reserva de capital  173  173  173  173 
Reserva de lucros (prejuízos
  acumulados) (31.426)  27.053 (31.426)  27.053 

(10.686)  33.079 (10.686)  33.079 
Participação dos acionistas não
 controladores - - (483) 387
Total do (passivo a descoberto)
 patrimônio líquido (10.686) 33.079 (11.169) 33.466
Total do passivo e do (passivo a
 descoberto)patrimônio líquido 190.463 196.358 201.005 204.866

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Receita líquida 19  91.737 70.755  101.998  78.343 
Custo dos serviços
  prestados e das
  mercadorias vendidas 20

 
(114.092) (100.687) (125.808)

 
(109.876)

Prejuízo bruto (22.355) (29.932) (23.810) (31.533)
Receitas (despesas)
  operacionais
Gerais e administrativas 21  (17.094)  (17.598)  (17.238)  (18.310)
Resultado de equivalência
  patrimonial 9 (11.366)  (16.215) (10.003)  (14.557)
Outras receitas (despesas)
  operacionais 22  4.268  760  4.382  759 
Resultado operacional (46.547)  (62.985)  (46.669)  (63.641)
Receitas financeiras 23  2.135  2.282  2.244  2.363 
Despesas financeiras 23  (11.303)  (9.202)  (12.253)  (9.896)
Prejuízo antes do imposto
  de renda e da contribuição
  social (55.715)  (69.905) (56.678)  (71.174)
Imposto de renda e
  contribuição social 15 1.529 2.704 1.622 2.753
Prejuízo do exercício (54.186) (67.201) (55.056) (68.421)
Atribuível aos acionistas
  controladores (54.186) (67.201)  (54.186)  (67.201)
Atribuível aos acionistas não
  controladores - -  (870)  (1.220)

(54.186) (67.201)  (55.056)  (68.421)
Demonstrações dos resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Prejuízo do exercício (54.186) (67.201) (55.056) (68.421)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente (54.186) (67.201) (55.056) (68.421)
Atribuível aos acionistas
  controladores (54.186) (67.201)  (54.186)

     
(67.201)

Atribuível aos acionistas não
  controladores - -  (870)

       
(1.220)

Demonstrações das mutações do (passivo a descoberto) patrimônio liquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Reserva de lucros

Nota
Capital
social

Reserva 
de capital

Reserva 
legal

Retenção 
de lucros

Prejuízos 
acumulados

Total atribuído 
aos acionistas 
controladores

Participação dos 
acionistas não 
controladores

Total do (passivo 
a descoberto)pa-
trimônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 5.853 173 1.171 93.083 - 100.280 1.857 102.137
Prejuízo do exercício - - - - (67.201) (67.201) (1.220) (68.421)
Distribuição de lucros 18 c - - - - - - (250) (250)
Absorção de prejuízos 18 c - - - (67.201) 67.201 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 5.853 173 1.171 25.882 - 33.079 387 33.466
Prejuízo do exercício - - - - (54.186) (54.186) (870) (55.056)
Distribuição de lucros 18 c - - - (4.293) - (4.293) - (4.293)
Adiantamento para futuro aumento
  de Capital 18 c 14.714 - - - - 14.714 - 14.714
Absorção de prejuízos 18 c - - - (21.589) 21.589 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 20.567 173 1.171 - (32.597) (10.686) (483) (11.169)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Prejuízo antes do imposto de renda e
 da contribuição social (55.715) (69.905) (56.678) (71.174)
Ajustes por
Depreciação e amortização  28.532  32.536  31.035  35.640 
Contingências e outras  2.414  (935)  2.687  (946)
Perda por baixa de bens do ativo
  imobilizado baixados  22  66  22  66 
Perda por desvalorização de bens
  do ativo  - 4.600  - 4.600
Resultado de equivalência patrimonial 11.366  16.215  10.003  14.557 
Reversão de provisão para
  devedores duvidosos  (16) -  (32) -
Receita PIS e Cofins – Créditos
  extemporâneos  -  (4.631)  -  (9.343)
Juros e encargos financeiros  3.921  2.059  4.367  2.098 
Juros de arrendamento - CPC 06  6.625  6.846  7.067  7.447 

 (2.851)  (13.149)  (1.529)  (17.055)
Redução (aumento) nos ativos e
  passivos
Contas a receber  (3.729)  2.971  (4.207)  3.483 
Partes relacionadas  39  (322)  (237)  (191)
Tributos a recuperar  1.726  936  1.851  5.326 
Outros ativos  (1.893)  3.033  (2.114)  3.582 
Contas a pagar  10.710  (4.203)  11.970  (5.085)
Obrigações fiscais, sociais e
  trabalhistas  4.346  (469)  4.620  (785)
Receita diferida  (1.584)  (4.393)  (1.607)  (4.836)
Outras contas a pagar  (572)  2.702  (606)  2.852 
Imposto de renda e contribuição
  social pagos  -  (1.232)  -  (1.831)

Caixa líquido proveniente das (usado
  nas) atividades operacionais  6.192 (14.126)  8.141  (14.540)
Fluxo de caixa das atividades de
  investimento
Aplicação financeira  (15.929)  11.841  (17.629)  13.081 
Aquisições de imobilizado e intangível  (1.174)  (2.317)  (1.175)  (2.327)
Dividendos recebidos -  558 -  108 

Caixa líquido proveniente das (usado 
nas) atividades de investimento (17.103)  10.082 (18.804)  10.862 
Fluxo de caixa das atividades de
  financiamento
Captação de empréstimos e
  financiamentos  29.370  35.212  32.870  36.712 
Pagamento de empréstimos e
  financiamentos  (20.597)  (12.294)  (20.902)  (12.348)
Pagamento de arrendamento -
  CPC 06  (15.138)  (15.137)  (17.274)  (17.273)
Integralização de Capital -
  Incorporação  -  (600) -  (600)
Dividendos pagos  -  (1.000) -  (1.250)
Partes relacionadas  (785)  (786)  (785)  (786)
Adiantamento para futuro aumento 

de Capital  14.714 -  14.714 -
Caixa líquido proveniente das
  atividades de financiamento 7.564  5.395  8.623  4.455
Aumento (Diminuição) líquido do caixa
  e equivalentes de caixa (3.347) 1.351 (2.040) 777
Caixa e equivalentes de caixa no
  início do exercício 6.498  5.147  6.708  5.931 
Caixa e equivalentes de caixa no fim
  do exercício 3.151  6.498  4.668  6.708 

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A Empresa Cinemas São Luiz S.A. e suas controladas (coletivamente, denomi-
nadas simplesmente como “Companhia”), com sede na cidade do Rio de Janeiro, 
estado do Rio de Janeiro, atua na área cinematográfica através da exploração, 
exibição e programação de filmes cinematográficos e, em complemento às ati-
vidades de entretenimento, exploram também a comercialização de comestíveis 
(bombonieres) e a veiculação publicitária nas salas de exibição. A Companhia 
opera com188 salas cinematográficas espalhadas por dez Estados (Alagoas, 
Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goias, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, São Paulo) e Distrito Federal e distribuídas da seguinte forma por 
cada empresa incluída nas demonstrações financeiras consolidadas:

Empresa

Quantidade 
de salas cine-
matográficas

Localização das salas 
(unidade federativa)

Empresa Cinemas São Luiz S.A. 171

Alagoas, Amazonas, Cea-
rá, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goias, Maranhão, 
Minas Gerais, Pernambu-
co, Rio de Janeiro, São 
Paulo

SR São Paulo Cinemas S.A. 6 São Paulo
Cinemas Paris Severiano Ribeiro 
Ltda. 11 Distrito Federal
Continuidade operacional: No encerramento do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2021, a Companhia e suas controladas apresentaram capital circulante 
líquido negativo nos montantes de R$ 24.513 (R$ 26.181 em 2020)controladora 
e R$ 28.717 (R$ 29.067 em 2020) consolidado. 
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
A autorização para conclusão da preparação destas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas (em conjunto denominadas simplesmente 
“demonstrações financeiras”) pela Administração aconteceu em 15 de abril de 
2022. Desta forma, estas demonstrações financeiras consideram os eventos 
subsequentes que pudessem ter efeito sobre as mesmas até a referida data. 
As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020da Companhia foram elaboradas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e as diretrizes 
emanadas da legislação societária brasileira. A preparação das demonstrações 
financeiras requer o uso de premissas e estimativas por parte da Administração 
da Companhia que impactam os saldos ativos e passivos. Como o julgamento 
da Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à proba-
bilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir 
dessas estimativas. As áreas que envolvem maior nível de julgamento e/ou o 
uso de estimativas e premissas relevantes para as demonstrações financeiras 
estão divulgadas na Nota 3.a.. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos 
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e 
premissas periodicamente, em prazo não superior a um ano. As demonstrações 
financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, 
exceto pela valorização de certos ativos financeiros (mensurados pelo valor 
justo). Base de consolidação - As demonstrações financeiras consolidadas 
incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas, 
elaboradas para a mesma data-base. O controle é obtido quando a Companhia 
tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade 
para auferir os benefícios. Mudanças na participação sobre uma controlada, 
que não resulta em perda de controle, é contabilizada como uma transação 
entre acionistas, no patrimônio líquido. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
as demonstrações financeiras consolidadas incluía, além da Controladora, as 
seguintes empresas controladas:

2021 e 2020
SR São Paulo Cinemas S.A.    70%
Cinema Paris Severiano Ribeiro Ltda.    50%
LBM – Locação de Bens Móveis Ltda. 99,9%
A SR São Paulo Cinemas S.A. é uma controlada da Empresa Cinemas São 
Luiz S.A. e atua na área cinematográfica através da exploração, exibição e 
programação de filmes cinematográficos e, em complemento às atividades de 
entretenimento, explora também a comercialização de comestíveis (bomboniere) 
e a veiculação publicitária nas salas de exibição. A Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. é uma controlada da Empresa Cinemas São Luiz S.A., a qual cabe 
exclusivamente a contratação de filmes cinematográficos, programação e direção 
técnica cinematográfica, administração dos cinemas e gestão e controle das 
rendas produzidas pelos cinemas, conforme estabelecido na cláusula oitava do 
acordo entre os cotistas. A LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. é uma controlada 
da Empresa Cinemas São Luiz S.A., atualmente sem operação. O exercício social 
é coincidente entre todas as empresas que compõe as demonstrações financeiras 
consolidadas, bem como as políticas contábeis adotadas em suas demonstra-
ções financeiras são uniformes. As controladas são consolidadas desde a data 
de aquisição, que corresponde à data na qual a Companhia obteve o controle, 
e continuam sendo consolidadas até a data que cessa tal controle. O processo 
de consolidação das contas patrimoniais e o resultado das empresas incluídas 
na consolidação corresponde à soma horizontal dos saldos das contas de ativo, 
passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementada com as 
eliminações: (i) participações da controladora no capital, reservas e resultados 
acumulados das empresas consolidadas; (ii) dos saldos de contas correntes e 
outros saldos integrantes do ativo e/ou passivo, mantidos entre as companhias; 
e (iii) dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, 
quando aplicável, decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas.
3. Resumo das principais políticas contábeis
a) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas - Julgamentos 
- A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a 
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os 
valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as 
divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações finan-
ceiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia 
levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do 
ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e premissas - Vida 
útil dos ativos imobilizado e intangível - A depreciação ou amortização dos ativos 
imobilizado e intangível considera a melhor estimativa da Administração sobre 
a utilização destes ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário 
econômico e/ou no mercado consumidor podem requerer a revisão dessas 
estimativas de vida útil. Arrendamentos - A companhia tendo como base a nor-
ma CPC 06 – R2 aplicou o modelo de contabilização de arrendamentos mercan-
til para todos os tipos de arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto 
prazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arrendamentos de ativo 
de baixo valor. A companhia remensura seu passivo de arrendamento em razão 
de reavaliações ou modificações do arrendamento (correções monetárias), para 
refletir pagamentos fixos na essência revisados. Tais ajustes são diretamente 
levados contra o ativo “direito de uso”. Perda por redução ao valor recuperável 

de ativos não financeiros - A Administração revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterio-
ração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e 
o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para 
desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor 
recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é defini-
do como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. No caso 
da Companhia a avaliação considerou cada um dos seus complexos cinemato-
gráficos como unidade geradora de caixa. Na estimativa do valor em uso do 
ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor pre-
sente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo 
médio ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. Provisões para 
riscos tributários, cíveis e trabalhistas - O valor líquido de venda é determinado, 
sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação 
em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por 
despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda 
firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da 
transação mais recente com ativos semelhantes. A Companhia está sujeita a 
reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do 
curso normal das atividades de seus negócios. A Companhia registrou provisões, 
as quais envolvem considerável julgamento por parte da Administração, que, 
como resultado de um acontecimento passado, é provável que uma saída de 
recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a 
obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obriga-
ção. A Companhia também está sujeita a reivindicações legais, cíveis e traba-
lhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal das atividades de seus 
negócios. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidên-
cias disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como 
a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas 
para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais 
podem diferir das estimativas. Os fundamentos e natureza da provisão para 
contingências estão descritos na Nota 17. b) Ativos e passivos financeiros - Ati-
vos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são 
classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por 
meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconheci-
mento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do 
modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia 
apresenta os instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros 
ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, 
ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio 
do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor 
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente 
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo 
por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no 
resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado 
pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de 
caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamen-
tos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação 
é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 
perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através 
da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quan-
do o reconhecimento de juros seria imaterial. (i)Redução ao valor recuperável 
de ativos financeiros (impairment) - O modelo de perdas esperadas é aplicado 
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em 
instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) 
a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii)Baixa de ativos financei-
ros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os di-
reitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transfe-
ridos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais 
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qual-
quer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos finan-
ceiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. Passivos 
financeiros: Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por 
meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao 
valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo 
empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. c) Estoques - Os estoques estão substancialmente 
representados por itens de bomboniere e lâmpadas de projetores cinematográ-
ficos e são avaliados ao custo médio de aquisição. d) Imobilizado - Registrado 
ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido das respectivas de-
preciações acumuladas calculadas pelo método linear a taxas que levam em 
consideração a vida útil econômica desses bens. Um item de imobilizado é 
baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for 
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do 
ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor 
contábil do ativo) são incluídos na demonstração dos resultados, no exercício 
em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos 
de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de 
forma prospectiva, quando for o caso. e) Intangível - Refere-se principalmente 
a valor pago a maior na aquisição de investimento com base em resultados fu-
turos. Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reco-
nhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da 
amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Os 
ativos intangíveis são amortizados de acordo com sua vida útil econômica esti-
mada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, 
submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável. Ativos intan-
gíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anual-
mente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente 
ou no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é 
revisada anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificá-
vel. Caso contrário, a mudança na vida útil, de indefinida para definida, é feita 
de forma prospectiva. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intan-
gível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e 
o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no 
momento da baixa do ativo. Ágios nas aquisições de controladas - Os ágios 
gerados nas aquisições de controladas e, posteriormente incorporadas, estão 
fundamentados na expectativa de geração de lucros futuros. Os ágios por ex-
pectativa de rentabilidade futura não são amortizados contabilmente e tem seu 
valor recuperável testado anualmente. f) Provisão para recuperação de ativos 
- A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o 
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, ope-
racionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil 
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão no resultado do exer-
cício para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 

O valor contábil de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é 
definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda, 
quando disponível. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possí-
vel, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da tran-
sação mais recente com ativos semelhantes. Na estimativa do valor em uso do 
ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor pre-
sente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo 
médio ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. g) Outros ativos 
e passivos - Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido 
no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidá-lo, e demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
h) Ajustes a valor presente - Os ativos e passivos monetários de circulantes e 
não circulantes são ajustados pelo seu valor presente, e os de curto prazo, so-
mente quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. O ajuste ao valor presente é calculado levan-
do em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e 
em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os 
juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e 
passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com 
o regime de competência. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas 
de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do mé-
todo da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. i) 
Apuração dos resultados - O resultado das operações é apurado em conformi-
dade com o regime contábil de competência. • As receitas de serviços são 
mensuradas com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo 
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas, sendo registra-
da no momento da prestação dos serviços. Os valores recebidos por publicida-
de não veiculada, bem como ingressos emitidos e ainda não utilizados são re-
gistrados como receita diferida. • As receitas com a venda de mercadorias são 
mensuradas com base no valor justo da contraprestação recebida da venda 
efetiva de alimentos e bebidas, excluindo descontos, abatimentos e impostos 
ou encargos sobre vendas, sendo registrada no momento da entrega do produ-
to. • As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa 
efetiva de juros na rubrica de receitas/despesas financeiras. j) Tributação - As 
receitas estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes 
alíquotas básicas:

Alíquotas

Nome do tributo Sigla

Recei-
tas com 
venda de 
ingressos

Recei-
tas com 
bombo-

niere

Recei-
tas com 
publici-

dade
Contribuição para o Programa de
  Integração Social PIS 1,65% 1,65% 1,65%
Contribuição para o Financiamento da
  Seguridade Social

CO-
FINS 7,6% 7,6% 7,6%

Imposto sobre serviço de qualquer
  natureza ISS
Niterói, Goiânia 2% - -
Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes 
  e Uberaba 3% - -
Maceió 4% - -
Nova Iguaçu, São João de Meriti, Recife,
  Fortaleza, Manaus, Brasília, São Paulo,
  Campinas, Osasco, Vila Velha e São
  Luis 5% - -
Imposto sobre circulação de mercadoria ICMS
Maranhão - 3% -
São Paulo e Espírito Santo - 3,2% -
Ceará e Amazonas - 3,5% -
Rio de Janeiro e Minas Gerais - 4% -
Goias - 17% -
Alagoas, Pernambuco e Brasília - 18% -
A Companhia adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e CO-
FINS. Tais tributos são apresentados na linha de receita de serviços, juntamente 
com o ISS, reduzindo o que seria a receita bruta, na demonstração dos resultados 
consolidada. A tributação sobre o lucro do exercício compreende o Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido 
(“CSLL”), compreendendo os impostos correntes e diferidos, que são calcula-
dos com base nos resultados tributáveis (lucro contábil ajustado), às alíquotas 
vigentes nas datas dos balanços, sendo elas: (i) IRPJ, calculado à alíquota de 
25% sobre o lucro contábil ajustado (15% sobre o lucro tributável, acrescido 
do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240 no período de 12 
meses); e (ii) CSLL, calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. 
As inclusões ao lucro contábil de despesas temporariamente não dedutíveis ou 
exclusões de receitas temporariamente não tributáveis, consideradas para apu-
ração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. 
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos 
no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data das demonstrações 
financeiras. k) Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstrações dos fluxos 
de caixa foram preparadas pelo método indireto e são apresentadas de acordo 
com o Pronunciamento CPC 03 (R2)- Demonstração dos Fluxos de Caixa. l) 
Arrendamentos - A Companhia avalia, na data de início do contrato de aluguel, 
se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite 
o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em 
troca de contraprestação. A Companhia como arrendatária aplica uma única abor-
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dagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto 
para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. A 
Companhia reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos 
de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos 
ativos subjacentes. i - Ativos de direito de uso - A Companhia reconhece os 
ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em 
que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são 
mensurados ao custo, deduzidos de qualquer amortização acumulada e perdas 
por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração 
dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor 
dos passivos de arrendamento reconhecidos mensurados pelo valor presente, 
custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados 
até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. 
Os ativos de direito de uso são amortizados linearmente, pelo menor período 
entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Os contratos de 
arrendamento da companhia compreendem equipamentos de exibição e imóveis 
com duração até15 anos. ii - Passivos de arrendamento - Na data de início do 
arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensu-
rados pelo valor presente dos pagamentos a serem realizados durante o prazo 
do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos 
(incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de 
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem 
de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor 
residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício 
de uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pela Companhia 
e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrenda-
mento refletir a Companhia exercendo a opção de rescindir a arrendamento. Ao 
calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa 
a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros 
implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, 
o valor do passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de 
juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, 
o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma 
modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pa-
gamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros 
resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar tais 
pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de 
compra do ativo subjacente. iii - Arrendamentos de curto prazo e de ativos de 
baixo valor - A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento 
de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos 
cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data 
de início e que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão 
de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos con-
siderados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de 
arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo 
método linear ao longo do prazo do arrendamento. m) Normas e interpretações 
novas e revisadas - Novas normas aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2021: • 
Alterações no CPC 06 (R2) - Arrendamentos, • CPC 11- Contratos de Seguro, • 
CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 - Instrumentos Financeiros. Essas alterações 
não tiveram impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Companhia. n) Normas emitidas, mas ainda não vigentes - As normas e 
interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data 
de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a 
seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e 
alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. • IFRS 17 (CPC 50) - Contratos 
de seguro. • Alterações ao IAS 1 (correlato ao CPC 26): Classificação de passi-
vos como circulante ou não circulante. • Alterações ao IAS 8 (correlato ao CPC 
23): Definição de estimativas contábeis. • Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice 
Statement 2 (correlato ao CPC 26 - R1): Divulgação de políticas contábeis. Não 
é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demons-
trações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. 
4. Impactos da COVID-19
A partir do final de 2019, o vírus da COVID-19 se espalhou pelo mundo e, em 
março de 2020, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a pandemia 
dessa doença. Desde o início da pandemia, a Companhia está seguindo todas 
as orientações de prevenção divulgadas pelos órgãos de saúde competentes 
e adotou uma série de medidas para mitigar o risco de transmissão nos locais 
de trabalho. A Companhia acompanha diariamente a evolução do cenário de 
pandemia e os impactos que essa situação traz para as rotinas dos colaborado-
res, suas famílias. A Companhia avalia permanentemente os efeitos causados 
pela COVID-19 em seus negócios já que a atividade econômica da Companhia 
está diretamente ligada à indústria cinematográfica com a exibição de filmes no 
mercado interno. A determinação pelas autoridades municipais do completo 
fechamento dos cinemas, por longos períodos, seguido de redução significativa 
da capacidade de presença do público, após a reabertura, provocou impactos 
significativos nos negócios da Companhia. A Companhia estabeleceu diversas 
estratégias para o enfrentamento da crise financeira, entre os quais podemos 
destacar: • Renegociação dos contratos com principais fornecedores da Com-
panhia, incluindo aluguel nos shoppings; • Adesão aos planos de suspensão de 
pagamento dos empréstimos junto ao BNDES; • Adesão parcial a Lei 14.020/2020 
lançadas pelo Governo Federal para manutenção de emprego e renda; • Adesão 
a postergação de encargos conforme Portaria ME nº 150, de 07 de abril de 2020 
e MP 1046/2021; • Obtenção de linhas de crédito em instituições bancárias 
privadas e no BNDES para suporte ao caixa. • Aporte de Capital pelos sócios 
no valor previsto de R$ 14.902 com emissão de novas ações proporcionais a 
participação dos acionistas e adiantamento para o aumento de Capital. Os riscos 
decorrentes de surtos de doenças e epidemias de saúde, notadamente aqueles 
oriundos da epidemia provocada pelo Sars-CoV-2 indicam um novo arrefecimento 
da perspectiva de melhora nas condições econômicas no Brasil que podem, 
entre outras consequências: (i) impactar negativamente na demanda interna 
por exibições cinematográficas; (ii) tornar mais difícil ou oneroso a obtenção 
de financiamento para as operações; e (iii) prejudicar a condição financeira de 
clientes e fornecedores. A Companhia avaliou os efeitos que têm relação com 
seus negócios e suas estimativas contábeis, acarretando ajustes de estimativas 
contábeis que produzissem efeitos significativos nos negócios da Companhia e 
consequentemente em sua posição patrimonial e financeira.
5. Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários depósito 
vinculado

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Caixa e bancos 3.151 6.498  4.668  6.708 
Aplicação financeira 16.785 20  18.516  51 

19.936 6.518 23.184 6.759
Caixa e equivalentes de caixa  3.151  6.498  4.668  6.708 
Títulos e valores mobiliários  16.785  20  18.516  51 
As aplicações financeiras referem-se a operações compromissadas, fundos 
de investimentos não exclusivos e Certificados de Depósitos Bancários - CDB, 
emitidas por instituições financeiras de primeira linha, as quais podem ser res-
gatadas a qualquer tempo, sem risco de perda de valor. A aplicação financeira 
oriunda da retenção contratual junto ao BNDES, no montante equivalente a 
três ouseis vezes o último pagamento (de acordo com o contrato), resgatável 
apenas quando do término do contrato está reconhecida na linha de depósito 
vinculado, conforme segue:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Depósito vinculado 2.365 3.201 2.365 3.201
6. Contas a receber

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Cartão de crédito, débito e
  internet  5.827 673  6.581 769
Serviço de publicidade  252 598  273 643
Demais contas a receber  412 1.475  435 1.638

6.491 2.746 7.289 3.050
O saldo do contas a receber em 31 de dezembro de 2021 possui vencimento até 
90 dias. 7. Tributos a recuperar

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Imposto de renda e
  contribuição social 232 1.421 356 1.689
Cofins a recuperar  2.566 1.978  2.806 2.203
PIS a recuperar  564 431  615 479
Cofins a recuperar extem-
 porâneos - 2016 a 2019 (*) 6.163 7.199 6.641 7.676
PIS a recuperar extemporâ-
 neos - 2016 a 2019 (*) 1.339 1.563 1.443 1.667
Outros impostos a
 recuperar 2 - 2 -

10.866 12.592 11.863 13.714
(*) A Companhia e suas controladas refizeram as apurações de créditos de PIS e 
Cofins não cumulativo dos anos anteriores, incluindo os créditos que não tinham 
sido aproveitados à época, retificando as obrigações acessórias e reconhecendo 
a receita extemporânea (Nota 22). 8. Partes relacionadas

Ativo (passivo)
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Contas a receber - serviço 
administrativo
SR Rio de Janeiro Cinemas 
S.A. - 73 - 73
Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. - 41 - -
SR São Paulo Cinemas S.A. - 22 - -
Empréstimos
UCI-Ribeiro Ltda. 11.156 10.371 11.156 10.371
Contas a pagar - aluguel de 
imóveis
Comércio Reunido São Luiz 
Ltda. (19) (4) (19) (4)
Serisa Diversões e Empre-
endimentos Ltda. (19) (4) (19) (4)
YSR Serviços e Participa-
ções Ltda. (20) (4) (20) (4)
SIAL Diversões e Empreen-
dimentos Ltda. (20) (4) (20) (4)
GRL Participações Ltda. (19) (4) (19) (4)
Conta corrente
SR Rio de Janeiro Cinemas 
S.A. 359 (28) 359 (28)
SR São Paulo Cinemas S.A. (26) (19) - -
Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. (157) 49 - -

11.235 10.489 11.418 10.396
Ativo circulante 359 185 359 73
Ativo não circulante 11.156 10.371 11.156 10.371
Passivo circulante (280) (67) (97) (48)
 11.235 10.489 11.418 10.396

Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como segue:
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Re-

ceita
Des-
pesa

Re-
ceita

Des-
pesa

Re-
ceita

Des-
pesa

Re-
ceita

Des-
pesa

Despesa de aluguel de 
imóveis
 Comércio Reunido São Luiz
  Ltda. - (89) - (153) - (89) - (153)
 GRL Participações Ltda. - (89) - (153) - (89) - (153)
Serisa Diversões e Empre-
 endimentos Ltda. - (89) - (153) - (89) - (153)
 SIAL Diversões e Empre-
  endimentos Ltda. - (89) - (153) - (89) - (153)
 YSR Serviços e
  Participações Ltda. - (89) - (153) - (89) - (153)
Receita de serviço
  administrativo
 SR Rio de Janeiro Cinemas
  S.A. 428 - 400 - 428 - 400 -
 Cinemas Paris Severiano
  Ribeiro Ltda. 289 - 180 - - - - -
 SR São Paulo Cinemas S.A. 100 - 122 - - - - -
Juros sobre mútuo
 UCI Ribeiro Ltda. 924 - 924 - 924 - 924 -
Material de consumo
 SR Rio de Janeiro Cinemas
  S.A. 31 (16) - - 31 (16) - -
 Cinemas Paris Severiano
  Ribeiro Ltda. 7 (6) - - - - - -
 SR São Paulo Cinemas S.A. 7 - - - - - - -

1.786 (467) 1.626 (765) 1.383 (461) 1.324 (765)
As operações entre quaisquer das partes relacionadas da Companhia, sejam 
elas administradores e empregados, acionistas, controladas ou coligadas, são 
efetuadas por taxas e condições pactuadas entre as partes e aprovadas pelos 
órgãos da administração competentes. Empréstimos - Os empréstimos foram 
concedidos para a sua investida com o objetivo de construir salas de cinema e 
para a aquisição de equipamentos. Os saldos são remunerados a TJPL mais 
juros de 4,5% ao ano e possuem prazo de vencimento indeterminado. Conta 
corrente - Sobre os saldos apresentados como contas correntes não incidem 
juros nem atualização monetária, os quais tampouco possuem data de vencimen-
to. Esses valores encontram-se classificados segundo as expectativas de sua 
realização/liquidação futura. Remuneração da administração - A remuneração 
dos administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das 
atividades, que incluem os membros do Conselho de Administração e Direto-
res Estatutários, está composta por honorários, no montante de R$ 1.353(R$ 
1.368em 31 de dezembro de 2020) na controladora e R$ 1.353 (R$ 1.375 em 31 
de dezembro de 2020) no consolidado. A Companhia não concede benefícios 
pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios 
de longo prazo para a Administração e seus empregados.
9. Investimentos

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. (376) 125 - -
SR São Paulo Cinemas S.A. (254) 607 - -
LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. 46 47 - -
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 814 1.479 814 1.479
UCI-Ribeiro Ltda. (15.111) (5.773) (15.111) (5.773)
Outros investimentos 316 316 316 316
Total dos investimentos (14.565) (3.199) (13.981) (3.978)
Ativo não circulante  1.176 2.574  1.130 1.795
Passivo não circulante (15.741) (5.773)  (15.111) (5.773)

(14.565) (3.199)  (13.981) (3.978)
A movimentação do saldo de investimento ocorreu como segue:

SR Rio 
de Ja-
neiro

UCI 
Ribeiro

Outros 
investi-
mentos

Total 
Conso-
lidado Paris

SR 
São 

Paulo LBM

Total 
Contro-

ladora
Saldos em 
31/12/2019 2.549 7.222 316 10.087 1.121 1.716 50 12.974
Equivalência 
patrimonial (962) (13.595) - (14.557) (896) (759) (3) (16.215)
Dividendos 
distribuídos (108) - (108) (100) (350) - (558)
Aumento de 
Capital Social - 600 - 600 - - - 600
Saldos em 
31/12/2020 1.479 (5.773) 316 (3.978) 125 607 47 (3.199)
Equivalência 
patrimonial  (665) (9.338)  - (10.003)

 
(501)  (861)  (1)

 
(11.366)

Saldos em 
31/12/2021  814 (15.111)  316 (13.981)

 
(376)  (254)  46 (14.565)

% de partici-
pação 36% 50% - - 50% 70% 99,9% -
Os principais saldos em 31 de dezembro de 2021 das empresas investidas da 
Companhia estão demonstrados abaixo:

Ativo Passivo

Circu-
lante

Não 
circu-
lante Total

Circu-
lante

Não
circu-
lante

Patri-
mônio 
líquido Total

Cinemas Paris 
Severiano Ribeiro 
Ltda.  3.940  4.278  8.218  7.169  1.800  (751)  8.218 
SR São Paulo 
Cinemas S.A.  1.779  733  2.512  2.800  74  (362)  2.512 
SR Rio de Janeiro 
Cinemas S.A.  5.688  9.282  14.970  6.723  5.985  2.262 

 
14.970 

LBM - Locação de 
Bens Móveis Ltda.  46  -  46  -  -  46  46 
UCI Ribeiro Ltda. 21.651 41.221 62.872 40.932 52.160 (30.220) 62.872
Demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
das investidas:

Receita 
líquida Custos

Des-
pesas 
admi-

nistrati-
vas

Resul-
tado 

finan-
ceiro 

líquido

Imposto 
de renda 
e contri-
buição 
social

Prejuízo 
do exer-

cício 
Cinemas Paris Seve-
riano Ribeiro Ltda.  8.392  (8.485)  (286)  (706)  84  (1.001)
SR São Paulo Cine-
mas S.A.  2.278  (3.251)  (131)  (135)  9  (1.230)
SR Rio de Janeiro 
Cinemas S.A.  9.750 

 
(10.262)  (439)  (908)  10  (1.849)

LBM - Locação de 
Bens Móveis Ltda.  -  -  (2)  -  -  (2)
UCI Ribeiro Ltda.  34.615 (52.182) (3.043) 1.937  - (18.673)
Os principais saldos em 31 de dezembro de 2020 das empresas investidas da 
Companhia estão demonstrados abaixo:

Ativo Passivo

Circu-
lante

Não 
circu-
lante Total

Circu-
lante

Não 
circu-
lante

Patri-
mônio 
líquido Total

Cinemas Paris 
Severiano Ribeiro 
Ltda. 1.266 6.294 7.560 4.015 3.295 250 7.560
SR São Paulo 
Cinemas S.A. 695 1.115 1.810 880 62 868 1.810
SR Rio de Janeiro 
Cinemas S.A. 1.851 11.710 13.561 4.006 5.444 4.111 13.561
LBM - Locação de 
Bens Móveis Ltda. 48 - 48 - - 48 48
UCI Ribeiro Ltda. 15.037 48.648 63.685 30.503 44.728 (11.546) 63.685
Demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
das investidas:

Receita
líquida Custos

Des-
pesas 
admi-

nistrati-
vas

Resul-
tado 

finan-
ceiro 

líquido

Impos-
to de 

renda e 
contri-
buição 
social

Prejuízo 
do exer-

cício 
 
Cinemas Paris Seve-
riano Ribeiro Ltda. 5.182 (5.673) (744) (609) 53 (1.791)
SR São Paulo Cine-
mas S.A. 2.709 (3.516) (269) (4) (4) (1.084)
SR Rio de Janeiro 
Cinemas S.A. 9.009 (9.722) (1.492) (597) 130 (2.672)
LBM - Locação de 
Bens Móveis Ltda. - - (3) - - (3)
UCI Ribeiro Ltda. 24.942 (40.775) (2.749) (8.260) (349) (27.191)
Os detalhes das controladas Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda.,SR São 
Paulo Cinemas S.A. e LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. estão descritos na 
Nota 2. A UCI-Ribeiro Ltda é uma joint-venture da Empresa Cinemas São Luiz 
S.A. com a United Cinemas International (Brasil) Ltda., sendo a sua administração 
efetuada em conjunto com este parceiro, conforme estabelecido no acordo de 
cotistas. A SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. é uma sociedade da Empresa Cine-
mas São Luiz S.A. com acionistas pessoas físicas, sendo a sua administração 
compartilhada, conforme previsto no acordo entre os acionistas.
10. Imobilizado
Controladora

Taxas 
anuais 

de 
depre-
ciação

31/12/ 
2020 Movimentação do ano

31/12/ 
2021

Líqui-
do

Aqui-
sição Baixa

Transfe-
rencia

Depre-
ciação Líquido

 
Móveis e utensílios 10% 24.822 93 (22) - (4.898) 19.995
Máquinas e equi-
pamentos 10% 20.587 1.048 - - (5.077) 16.558
Benfeitorias em 
imóveis de ter-
ceiros (*) 42.257 - - 4 (7.523) 34.738
Benfeitorias em 
andamento 1.704 4 - (4) - 1.704
Total 89.370 1.145 (22) - (17.498) 72.995

Taxas 
anuais 

de 
depre-
ciação

31/12/ 
2019 Movimentação do ano

31/12/ 
2020

Líquido
Aqui-
sição Baixa

Impair-
ment

Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 29.507 550 - - (5.235) 24.822
Máquinas e equi-
pamentos 10% 26.397 106 - - (5.916) 20.587
Benfeitorias em 
imóveis de ter-
ceiros (*) 52.270 - - (50) (9.963) 42.257
Benfeitorias em 
andamento 249 1.521 (66) - - 1.704
Total 108.423 2.177 (66) (50) (21.114) 89.370
Consolidado

Taxa 
anuais 

de 
depre-
ciação

31/12/ 
2020 Movimentação do ano

31/12/ 
2021

Líquido
Aqui-
sição

Bai-
xa

Transfe-
rência

Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 25.640 93 (22) - (5.078) 20.633
Máquinas e equi-
pamentos 10% 21.369 1.048 - - (5.320) 17.097
Benfeitorias em 
imóveis de tercei-
ros (*) 43.098 - - 4 (7.888) 35.214
Benfeitorias em 
andamento 1.704 4 - (4) - 1.704

91.811 1.145 (22) - (18.286) 74.648
Taxa 

anuais 
de 

depre-
ciação

31/12/ 
2019 Movimentação do ano

31/12/ 
2020

Líquido
Aqui-
sição

Bai-
xa

Impair-
ment

Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 30.591 558 - - (5.509) 25.640
Máquinas e equi-
pamentos 10% 27.501 106 - - (6.238) 21.369
Benfeitorias em 
imóveis de ter-
ceiros (*) 53.903 - - (50) (10.755) 43.098
Benfeitorias em 
andamento 249 1.521 (66) - - 1.704

112.244 2.185 (66) (50) (22.502) 91.811
(*) Taxa de depreciação pelo tempo do contrato de aluguel ou vida útil dos 
bens, dos dois o menor. Existem bens dados em garantia (alienação fiduciária 
dos bens adquiridos) nos empréstimos BNDES no valor total de R$ 8.905 em 
31 de dezembro de 2021 e 2020. A Administração avaliou mudanças de cir-
cunstâncias ou sinais de obsolescência tecnológica, bem como evidências de 
recuperabilidade dos ativos utilizados em suas operações perante seu desem-
penho operacional e financeiro, e efetuou a provisão para perda em seus ativos 
imobilizados e intangíveis.
11. Arrendamento financeiro
A Companhia e suas controladas possuem contratos de arrendamento de 
imóveis e equipamentos. Os prazos de arrendamento de imóveis variam entre 
38 e 180 meses, enquanto equipamentos cinematográfico digital têm prazos 
de arrendamento de 18 meses. Não existem contratos de arrendamento que 
contemplam opções de renovação automática e rescisão. A Companhia e suas 
controladas também possuem arrendamentos com prazos iguais ou inferiores 
a 12 meses e arrendamentos cujo ativo adjacente é de baixo valor. Para esses 
casos, a Companhia e suas controladas aplicam as isenções de reconhecimento 
de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de baixo valor. Direito 
de Uso - Os ativos de direito de uso foram mensurados pelo custo, composto 
pelo valor da mensuração inicial do passivo de arrendamentos.

Direito de Uso
31/12/ 
2019

Adi-
ção 

Depre-
ciação

31/12/ 
2020

Adi-
ção 

Depre-
ciação

31/12/ 
2021

Controladora  
Imóveis 63.763 - (9.461) 54.302 3.901 (9.164) 49.039
Equipamentos 673 1.318 (989) 1.002 - (1.002) -
Não Circulante 64.436 1.318 (10.450) 55.304 3.901 (10.166) 49.039
Consolidado
Imóveis 69.953 - (11.077) 58.876 3.901 (10.778) 51.999
Equipamentos 712 1.435 (1.066) 1.081 - (1.081) -

70.665 1.435 (12.143) 59.957 3.901 (11.859) 51.999
Passivo de arrendamento - Os passivos de arrendamento reconhecidos foram 
mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros.

Passivo de 
Arrendamento 31/12/2020

Juros do 
período Adição

Contrapresta-
ção paga 31/12/2021

Controladora     
Imóveis 59.002 6.583 3.901  (14.081) 55.405
Equipamentos 1.015 42 -  (1.057) -
 60.017 6.625 3.901  (15.138) 55.405
Circulante 10.791 10.632
Não circulante 49.226 44.773

55.405
Consolidado
Imóveis 64.032 7.022 3.901 (16.133) 58.822
Equipamentos 1.096 45 - (1.141) -
 65.128 7.067 3.901 (17.274) 58.822
Circulante 12.647 12.496
Não circulante 52.481 46.326

Passivo de 
Arrendamento 31/12/2019

Juros do 
período Adição

Contrapresta-
ção paga 31/12/2020

Controladora     
Imóveis 66.291 6.792 - (14.081) 59.002
Equipamentos 699 54 1.318 (1.056) 1.015
 66.990 6.846 1.318 (15.137) 60.017
Circulante 11.289 10.791
Não circulante 55.701 49.226
Consolidado
Imóveis 72.779 7.386 - (16.133) 64.032
Equipamentos 740 61 1.435 (1.140) 1.096
 73.519 7.447 1.435 (17.273) 65.128
Circulante 13.023 12.647
Não circulante 60.496 52.481
Abaixo são apresentadas as análises dos vencimentos dos passivos de arren-
damento:
Imóveis Até 1 ano De 1 a 5 anos Mais de 5 anos Total
Controladora 10.632 31.728 13.045 55.405
Consolidado 12.496 33.281 13.045 58.822
12. Intangível:
Controladora

31/12/ 
2020 Movimentação do ano

31/12/ 
2021

Líquido Aquisição
Amorti-

zação (d) Líquido
Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - 1.770
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - 243
Implantação de sistemas e método (b) 697 - (297) 400
Outros (c) 1.238 29 (571) 696

3.948 - (868) 3.109
31/12/ 
2019 Movimentação do ano

31/12/ 
2020

Líqui-
do

Aqui-
sição

Impair-
ment

Amortiza-
ção (d)

Líqui-
do

Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - (4.550) - -
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - - 243
Implantação de sistemas e método (b) 994 - - (297) 697
Outros (c) 1.773 140 - (675) 1.238

9.330 140 (4.550) (972) 3.948
Consolidado

31/12/ 
2020 Movimentação do ano

31/12/ 
2021

Líqui-
do

Aqui-
sição

Trans-
ferência

Amorti-
zação (d) Líquido

Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - - 1.770
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - - 243
Implantação de sistemas e 
método (b) 725 - (2)  (313) 410
Outros (c) 1.260 30 2  (577) 715

3.998 30 - (890) 3.138
31/12/ 
2019 Movimentação do ano

31/12/ 
2020

Líqui-
do

Aqui-
sição

Impair-
ment

Amorti-
zação (d) Líquido

Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - (4.550) - -
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - - 243
Implantação de sistemas e 
método (b) 1.038 - - (313) 725
Outros (c) 1.800 141 - (681) 1.260

9.401 141 (4.550) (994) 3.998
(a) Em 31 de março de 2012 a Cinemas São Luiz. adquiriu o controle integral da 
SRBC. A diferença entre o valor pago de R$ 3.540 e o valor nominal das ações 
de R$ 1.770, está suportado pela expectativa de recuperabilidade futura. Em 30 
de abril de 2012 a Cinemas São Luiz adquiriu o controle integral da SRESC. A 
diferença entre o valor pago de R$ 5.050 e o valor nominal das ações de R$ 500, 
está suportado pela expectativa de recuperabilidade futura. Em 03 de junho de 
2015 a Cinemas São Luiz adquiriu 10% da SR São Paulo Cinemas S.A. A dife-
rença entre o valor pago e o valor das ações, está suportado pela expectativa de 
recuperabilidade futura e mais valia da marca. A Administração realizou análise 
de impairment dos ágios nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, através de comparações de seus saldos contábeis com os fluxos de caixa 
projetados, e identificou a necessidade de registrar provisão para perdas em 
31 de dezembro de 2020 no valor de R$ 4.550. (b) A implantação de sistemas e 
método refere-se a reestruturação dos sistemas informatizados e adequação do 
sistema integrado de gestão empresarial - ERP e é amortizado pelo prazo de 10 
anos; (c) outros intangíveis – cessão de direito de uso e marcas e patentes - são 
amortizados pelo prazo de 5 a 10 anos.
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EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 33.497.660/0001-89
COMPANHIA FECHADA

continuação

13. Empréstimos e financiamentos
Vencimento Controladora Consolidado

Instituições Encargos final Garantias 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
BNDES Até 4% a.a. 06/2025 Alienação fiduciária dos bens adquiridos 16.917 16.550 16.917 16.550
BNDES 1% a 2,36% a.a. + URTJLP 01/2027 Fiança das Holdings (a) 28.796 27.934 28.796 27.934
BNDES 4% a.a. + TR226 11/2028 Não há 20.689 18.049 20.689 18.049

66.402 62.533 66.402 62.533
ITAU 8,213916% a.a 09/2022 Não há 338 788 373 868
CEF 214,47% do CDI a.a. 05/2024 não aplicável 4.866 - 4.866 -
ITAÚ 5,602% a.a. + DI Over Cetip 09/2026 Alienação fiduciária de imóveis das holdings 7.892 - 7.892 -
Santander 4,15% a.a. Não há não aplicável 5.360 - 5.360 -
Santander CDI + 4,60% a.a. 09/2021 Fiança das Holdings (a) - - 1.554 1.530
Santander CDI + 4,96% a.a. 07/2022 Aval da Empresa Cinemas São Luiz - - 3.663 -
ITAU 4,59% + CDI 08/2021 Fiança das Holdings (a) - 8.843 - 8.843

84.858 72.164 90.110 73.774
Circulante 19.044 22.055 24.296 23.631
Não circulante 65.814 50.109 65.814 50.143

84.858 72.164 90.110 73.774
(a) Os avalistas, na proporção de 1/5 para cada empresa, são: Comércio Reunido São Luiz Ltda., Serisa Diversões e Empreendimentos Ltda., YSR Serviços e 
Participações Ltda., SIAL Diversões e Empreendimentos Ltda., GRL Participações Ltda.
Os empréstimos e financiamentos da Companhia com o BNDES estão sujeitos 
a cláusulas restritivas. As principais são resumidas a seguir: • Não distribuir di-
videndos superiores ao equivalente a (i) 25% do lucro líquido do exercício social 
anterior. • Não distribuir quaisquer recursos aos acionistas, exceto os previstos 
no item anterior, sob qualquer forma, inclusive juros sobre o capital próprio, 
pagamento de juros e/ou amortização de dívida subordinada e/ou redução de 
capital, devolução de adiantamento para futuro aumento de capital, participação 
nos resultados, honorários a qualquer título, sem a prévia e expressa anuência 
do BNDES. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia está em cum-
primento com todas as cláusulas contratuais. Os vencimentos do principal dos 
empréstimos e financiamentos de longo prazo são como segue:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2021

2023  19.825  19.825 
2024  16.501  16.501 
2025  12.902  12.902 
2026  9.562  9.562 
2027  3.863  3.863 
2028  3.161  3.161 

65.814 65.814
14. Contas a pagar

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Fornecedores de filmes 8.714 2.967 9.803 3.284
Aluguéis a pagar 5.310 3.037 5.719 3.096
Fornecedores de mercado-
rias para revenda 1.481 147 1.625 174
Contas a pagar diversas 3.934 2.578 4.159 2.782
Total 19.439 8.729 21.306 9.336
15. Impostos e contribuições a recolher

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Imposto de renda e contri-
buição social - - 20 261
Cofins 2.443 956 2.670 992
ISS 897 117 1.003 133
Impostos retidos na fonte 546 296 560 303
PIS 534 212 583 220
ICMS 312 65 381 79
 4.732 1.646 5.217 1.988
Circulante 4.288 1.037 4.773 1.359
Não circulante 444 609 444 629
 4.732 1.646 5.217 1.988
Imposto de renda e contribuição social - a) Impostos de renda e contribuição 
social diferidos. A composição dos impostos diferidos é como segue:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Provisão para contingências 4.269 1.855 4.589 1.902
Provisão de aluguel de imóvel 2.990 2.560 2.990 2.560
Arrendamento – CPC 06 6.366 4.713 6.823 5.170
 Total do ativo 13.625 9.128 14.402 9.632
Ágio Rentabilidade Futura (1.770) (1.770) (1.770) (1.770)
 Total do passivo (1.770) (1.770) (1.770) (1.770)
IRPJ diferido (25%) (2.964) (1.840) (3.158) (1.966)
CSSL diferido (9%) (1.067) (662) (1.137) (708)

(4.031) (2.502) (4.295) (2.673)
Imposto diferido ativo 4.632 3.103 4.896 3.275
Imposto diferido passivo (601) (601) (601) (602)
A movimentação do imposto diferido ativo é como segue:

Contro-
ladora 

Conso-
lidado

Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.913 2.036
Variação no saldo de provisão para contingências (318) (322)
Variação no saldo de provisão de aluguel de imóvel 783 783
Variação no saldo de provisão de contrato de publicidade (9) (9)
saldo de arrendamento – CPC 06 734 787
Saldo em 31 de dezembro de 2020 3.103 3.275
Variação no saldo de provisão para contingências 820 911
Variação no saldo de provisão de aluguel de imóvel 146 146
saldo de arrendamento – CPC 06 563 564
Saldo em 31 de dezembro de 2021 4.632 4.896
b) Despesas com imposto de renda e contribuição social - Os valores de im-
posto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício são 
demonstrados como segue:

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Prejuízo antes do imposto de renda e 
da contribuição social (57.095) (69.905) (62.900) (71.174)
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%
Efeito das (adições) ou exclusões ao 
lucro (prejuízo) contábil - - - -
Contingências (821) 318 (914) 322
Outros (708) (3.022) (708) (3.075)
Imposto de renda e contribuição social 
à alíquota efetiva (1.529) (2.704) (1.622) (2.753)
Imposto de renda e contribuição social 
diferido (1.529) (2.704) (1.622) (2.753)
Imposto de renda e contribuição social 
corrente - - - -

(1.529) (2.704) (1.622) (2.753)
Alíquota efetiva - % - - - -
A legislação fiscal do Brasil permite que prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social possam ser registrados indefinidamente para serem utiliza-
dos para compensar lucros tributáveis futuros. No entanto, a legislação fiscal 
promulgada em 1995 limita a utilização de carregamento de prejuízos fiscais 
em um determinado ano a 30% do lucro tributável.

Controladora
2021 2020

Saldo de prejuízo fiscal 76.703 38.437
Saldo de base negativa de contribuição social 76.703 38.437
16. Receita diferida

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Receita antecipada de publicidade (a) 547 926 568 971
Venda de ingresso antecipado 307 1.512 308 1.512
Circulante 854 2.438 876 2.483
(a) A receita antecipada de publicidade é composta por recursos recebidos a título 
de adiantamento de veiculação publicitária, a ser exibida em períodos futuros. O 
reconhecimento no resultado do exercício acontece conforme a efetiva exibição.
17. Provisão para contingências
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante 
tribunais e órgãos governamentais envolvendo questões fiscais, trabalhistas, 
aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração possui um sistema de 
monitoramento de suas ações judiciais e administrativas conduzido por depar-
tamento jurídico próprio e por advogados externos. A Administração, com base 
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais 
pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base nas experiências anteriores 
referentes às quantias reivindicadas, constituiu provisão, em montante julgado 
suficiente, para cobrir as perdas prováveis com as ações em curso. A provisão 

para contingências possui o seguinte detalhamento:
Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Contingências cíveis 3.502 1.088 3.749 1.088
Contingências trabalhistas 767 767 841 815

4.269 1.855 4.590 1.903
Controladora Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.790 2.849
Baixa (978) (1.007)
Adições 43 61
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.855 1.903
Adições 2.414 2.687
Saldo em 31 de dezembro de 2021 4.269 4.590
Trabalhistas - A Companhia é parte em diversas ações judiciais de natureza 
trabalhista. Com base no acompanhamento efetuado pelos consultores jurídicos 
da Companhia, constata-se que nenhuma dessas ações se refere a valores in-
dividualmente significativos, sendo as discussões relacionadas principalmente 
a reclamações de horas extras, domingos e feriados laborados e não pagos, 
entre outros. Cíveis - A Companhia também responde por ações judiciais de 
natureza cível decorrentes do curso ordinário de suas operações. O montante 
indicado como passivo referente a essas questões foi avaliado pelos consultores 
jurídicos da Companhia considerando sua experiência em ações de naturezas 
semelhantes. Seu principal processo cível decorre de ação movida pela extinta 
Embrafilme liquidada e sucedida pelo Tesouro Nacional (União) contra várias 
empresas exibidoras. O valor de ressarcimento pedido na ação foi arbitrado 
em junho de 1999 por uma perícia indireta feita por cálculo de atualização de 
informes da própria Embrafilme para dez empresas participantes do processo e 
totalizou 1.754.886 UFIR’s, equivalente à aproximadamente R$ 1.715, cabendo 
à Companhia o valor histórico de R$ 868. A Companhia obteve a anulação da 
referida perícia no Tribunal Regional Federal, questionando os critérios cálculos 
e a documentação apresentada pela Embrafilme (atualmente, União Federal), 
que foram utilizados para fins de levantamento e atualização dos valores. Nova 
perícia foi designada por arbitramento judicial para proceder à revisão dos valores 
e a participação proporcional das rés. A Administração, baseada na opinião de 
seus consultores jurídicos internos e externos, registrou provisão de R$ 3.429 
(R$ 1.015 em2020) na controladora e R$ 3.676 (R$ 1.015 em 2020) no consoli-
dado. Adicionalmente, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, a 
Companhia possui montante de R$ 2.575 (R$ 2.051em 2020) na controladora 
e R$ 2.786 (R$ 2.262 em 2020) no consolidado,referentes a processos cíveis, 
trabalhistas e tributários considerados como possíveis perdas e, portanto, ne-
nhuma provisão foi reconhecida. Depósitos Judiciais - A movimentação dos 
depósitos judiciais é a seguinte:
Controladora

31/12/ 
2019

Bai-
xas

Adi-
ções

Atuali-
zação

31/12/ 
2020

Bai-
xas

Adi-
ções

Atuali-
zação

31/12/ 
2021

Fiscais 1.608 (979) 812 158 1.599 - 372 90 2.061
Trabalhistas 1.422 (887) 245 79 859 (50) 102 90 1.001
Cíveis 820 (886) 371 - 305 (5) - - 300

3.850 (2.752) 1.428 237 2.763 (55) 474 180 3.362
Consolidado

31/12/ 
2019 Baixas

Adi-
ções

Atuali-
zação

31/12/ 
2020

Bai-
xas

Adi-
ções

Atuali-
zação

31/12/ 
2021

Fiscais  1.611  (982)  814  158  1.601 (2) 372 90 2.061
Trabalhistas  1.505  (970)  285  80  900 (50) 110 95 1.055
Civeis  820  (886)  371 -  305 (5) - - 300

3.936 (2.838) 1.470 238 2.806 (57) 482 185 3.416
Índices de atualização dos depósitos judiciais: Fiscal Selic, Trabalhista TR+0,5% 
ou IPCA-E, Civel TR.
18. (Passivo a Descoberto)patrimônio líquido
a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o capital subscrito e 
integralizado dos acionistas controladores está representado por 5.803.440 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dividida entre seus diversos 
acionistas pessoas físicas. b) Reserva legal - O valor correspondente a 5% da 
parcela remanescente do lucro líquido da Companhia, após a compensação dos 
prejuízos acumulados é destinada à reserva legal, de acordo com o Art. 193 da 
Lei das Sociedades por Ações. A controladora atingiu o limite máximo da reserva 
legal em 2011, de acordo com § 1º do Art. 193 da Lei nº 6.404/76. Em 2018, em 
virtude da incorporação e consequente aumento de capital, o valor máximo da 
reserva legal foi reconstituído. c) Dividendos - Aos acionistas estão assegurados 
dividendos mínimos obrigatórios não inferiores a 25% do lucro líquido de cada 
exercício, ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das destina-
ções determinadas pela Assembleia Geral. Não houve dividendos mínimos 
obrigatórios na controladora para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
e 2020em virtude de prejuízo. Em 05 de janeiro de 2021 os acionistas ratificaram 
a Assembleia Geral Extraordinária de 01 de outubro de 2020 que destinou 50% 
do lucro referente ao exercício findo em 2019para dividendos, o qual será pago 
quando houver disponibilidade financeira e está assim demonstrado:

2019
Lucro líquido do exercício – base dos dividendos 17.175
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) a pagar (4.294)
Dividendos pagos em 2020 1.000
Saldo de dividendos a pagar em 31 de dezembro de 2020 (3.294)
Dividendos adicionais propostos (25%) a pagar (4.293)
Saldo de dividendos a pagar em 31 de dezembro de 2021 (7.587)
Na controladora, a parcela dos dividendos adicionais ao mínimo obrigatório, 
mantidos como reserva de lucros em virtude da restrição existente no contrato 
de financiamento assinado com o BNDES (Nota 13) foi integralmente absorvida 
pelos prejuízos. d) Adiantamento para futuro aumento de Capital - Os acionistas 
aprovaram efetuaram adiantamentos para futuro aumento de Capital em maio 
e outubro de 2021, no valor total de R$ 14.714, a ser convertido em Capital 
mediante a emissão de 14.589.600 ações, sem valor nominal, em tudo iguais 
àqueles atualmente existentes.
19. Receita operacional líquida

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Receita bruta
Bilheteria  69.142 55.984  77.514 62.319
Venda de mercadorias 28.835 18.939  32.225 21.172
Veiculação de publicidade  4.022 4.194  4.582 4.725
Serviço administrativo  816 702  427 400
Eventos  242 320  260 340
Serviços de programação e uso de 
marcas  290 158  290 158
Cinetickets vencidos e não utilizados  884 -  884 -

104.231 80.297 116.182 89.114
Impostos sobre receitas e outras dedu-
ções (12.494) (9.542) (14.184) (10.771)
Receita líquida 91.737 70.755 101.998 78.343

20. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas
Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Depreciação e amortização (**)  26.860 30.714  29.290 33.708
Locação de filmes  30.746 22.782  34.416 25.307
Salários, encargos e benefícios  24.081 22.509  26.346 24.389
Concessionárias de serviços públicos  10.704 8.117  11.474 8.291
Manutenção  8.906 6.160  9.819 6.789
Custo das mercadorias vendidas (**)  5.583 3.862  6.215 4.271
Aluguel, condomínio e taxas (*)  3.799 1.945  4.570 2.684
Outros 3.413 4.598 3.678 4.437

114.092 100.687 125.808 109.876
(*) após a adoção do CPC 06 (mencionado na NE 3), restaram apenas os valores 
de aluguel pago sobre parcela variável, que não é abrangido pela norma e valores 
de condomínios e taxas. (**)  apresentada líquida dos créditos de PIS e COFINS.
21. Despesas gerais e administrativas

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Serviços prestados  4.229 7.414  4.276 8.068
Salários, encargos e benefícios  7.218 6.864  7.218 6.865
Honorários de diretoria  1.353 1.368  1.353 1.375
Aluguel, condomínio e taxas  584 591  585 592
Concessionárias de serviços 
públicos  218 204  218 204
Publicidade, editais e publicações  82 67  115 101
Viagens - passagem e hospedagem  31 53  31 53
Provisão (reversão) para crédito de 
liquidação duvidosa (16) - (32) -
Outras despesas administrativas 3.395 1.037 3.474 1.052

17.094 17.598 17.238 18.310
22. Outras receitas (despesas) operacionais

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Recuperação de INSS 2.500 15 2.614 30
Venda de excedente de energia 
elétrica contratada 1.096 214 1.096 214
Indenização de sinistros 766 - 766 -
Recuperação de créditos de PIS e 
COFINS (*) - 1.014 - 1.072
Créditos extemporâneos de PIS e 
COFINS (**) - 3.755 - 3.736
Contingências - 990 - 990
Desvalorização de ágio - (4.599) - (4.599)
Baixa de ativos (22) (66) (22) (66)
Outras receitas (despesas) opera-
cionais (72) (563) (72) (618)

4.268 760 4.382 759
(*) A Companhia e suas controladas obtiveram restituição de valores pagos a 
maior de PIS e Cofins não cumulativo, sendo queos valores foram homologados 
pela Receita Federal. A atualização monetária está sendo apresentada na linha 
de resultado financeiros. Receita líquida da comissão ao prestador de serviço.
(**) A Companhia e suas controladas refizeram as apurações de créditos de 
PIS e Cofins não cumulativo dos anos anteriores (2016 a 2019), incluindo os 
créditos que não tinham sido aproveitados à época, retificando as obrigações 
acessórias e reconhecendo a receita extemporânea. Receita líquida da comissão 
ao prestador de serviço.
23. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Receitas financeiras
Juros ativos 1.465 991 1.494 991
Atualização monetária – PIS e Cofins - 788 - 849
Rendimento das aplicações financeiras 425 203 497 223
Outras receitas financeiras 245 300 253 300

2.135 2.282 2.244 2.363
Despesas financeiras
Juros de arrendamento (CPC-06) (6.625) (6.846) (7.067) (7.446)
Juros passivos e atualização monetária (4.238) (2.294) (4.746) (2.390)
IOF (438) (9) (438) (9)
Outras despesas financeiras (2) (53) (2) (51)

(11.303) (9.202) (12.253) (9.896)
Resultado financeiro líquido (9.168) (6.920) (10.009) (7.533)
24. Instrumentos financeiros
Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, 
visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. A Companhia não 
efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros 
ativos de riscos. 24.1. Gestão de risco financeiro - A Companhia está exposta 
a riscos inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores 
de risco de mercado que podem afetar o negócio da Companhia, destacam-
se: a) Risco de taxas de juros - Risco de taxas de juros é o risco de que o valor 
justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a 
variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Companhia ao risco 
de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às 
obrigações de longo prazo da Companhia sujeitas a taxas de juros variáveis. 
b) Risco de crédito - O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio 
não cumprir uma obrigação prevista em um contrato o que levaria ao prejuízo 
financeiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades 
operacionais (principalmente com relação a contas a receber). O risco de crédito 
da Companhia é minimizado em virtude dos recebíveis serem essencialmente 
junto às principais administradoras de cartões de crédito que possuem excelentes 
níveis de classificação de risco e da pulverização de sua carteira de clientes de 
publicidade. c) Risco de liquidez - A previsão de fluxo de caixa é realizada de forma 
individualizada para cada empresa e agregada pelo departamento financeiro da 
Companhia, que monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez das 
empresas para assegurar que as mesmas tenham caixa suficiente para atender 
às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos 
de financiamento da dívida das empresas e cumprimento das metas internas do 
quociente do balanço patrimonial. 24.2. Estimativa do valor justo - Os saldos 
em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos 
aos saldos contábeis. As aplicações financeiras referem-se a certificados de 
depósitos bancários, cuja remuneração é equivalente às taxas praticadas no 
mercado financeiro. Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes 
e contas a pagar aos fornecedores estejam próximos de seus valores justos, 
tendo em vista estarem contabilizados pelos seus correspondentes valores 
contratuais. Os empréstimos e financiamentos não tem negociação ativa e as 
taxas de juros são pós-fixadas e estão consistentes com as práticas no mercado; 
dessa forma, os saldos contábeis informados não diferem de forma relevante 
dos respectivos valores justos. Em relação aos financiamentos obtidos com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as mesmas 
apresentam taxas diferenciadas que não são consideradas condizentes com o 
mercado brasileiro no que se refere a “taxas usuais de mercado”. Essas taxas 
são contratadas considerando-se seu objetivo e avaliação de risco específicos 
por parte do BNDES, não sendo precificável seu valor justo.
25. Cobertura de seguros
A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de 
seguros para os bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais sinistros, consi-
derando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios 
foram devidamente pagos. Em 31 de dezembro de 2021, os principais seguros 
contratados foram os seguintes:

Limite máximo de indenização em 
31/12/2021

Controladora Consolidado
Riscos operacionais
(compreensivo empresarial) 429.400 463.300
26. Compromissos
A Companhia e suas controladas possuem compromissos assumidos com ter-
ceiros referentes à locação de imóveis. Os contratos de locação das unidades 
localizadas em shopping centers, preveem uma despesa de aluguel variável, 
incidente sobre as vendas, e/ou um valor mínimo, sendo a obrigação mensal da 
Companhia, pagar o maior valor entre ambos. Os valores mínimos dos contratos 
são reajustados anualmente, de acordo com a variação dos principais índices de 
inflação. Os contratos de aluguel das unidades de rua possuem valores fixados 
em contrato, variável, incidente sobre as vendas. Os contratos têm prazo final 
até 2033 e os percentuais sobre receita (bruta/líquida) variam entre 8% a19%.

Diretoria: Luiz Severiano Ribeiro Neto; Henrique Pinto dos Santos
Gerente de Contabilidade:

Francisco de Assis Andrade - contador CRC/RJ 072.582/O-0

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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Balanço patrim onial em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Relatório de Administração

Demonstração do resultado em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstração dos resultados abrangentes em 31/12/2021 e 2020
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Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

Nota 2021 2020
Ativo 164.778 164.980
Circulante 4 32.267 30.595
Caixa e equivalente de caixa 1 423
Instrumentos financeiros 5 28.931 8.812
Dividendos a receber 6 1.409 17.801
Impostos a compensar 76
Despesas antecipadas 7 1.850 3.557
Outros créditos - 2
Não Circulante 132.511 134.385
Investimentos 8 132.511 134.385
Passivo e Patrimônio Líquido 164.778 164.980
Circulante 45 71
Fiscais e previdênciárias 39 71
Provisão para pagamentos a efetuar 3 -
Outras contas a pagar 3 -
Não Circulante 86.451 87.819
Dividendos a pagar 9.c 86.451 87.819
Patrimônio líquido 78.282 77.090
Capital social 9.a 77.276 77.275
Reservas de lucros 10.404 4.703
Ajustes de avaliação patrimonial 9.b (9.398) (4.888)

Nota 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
. Resultado de equivalência patrimonial 10.1 4.044 17.343
. Despesas administrativas 10.2 (1.833) (2.002)
. Despesas tributárias 10.3 (49) (200)
. Despesas com depreciação - (71)
. Outras despesas (receitas) operacionais 4.561 (286)
Receitas operacional 6.723 14.784
. Receitas financeiras 11 1.844 483
. Despesas financeiras 11 (427) (375)

1.417 108
Lucro do exercício 8.140 14.892
Q uantidade de ações: 15.242.290 14.404.346
Lucro por ação - R$ 0,53 1,03

Nota 2021 2020
Lucro do exercício 8.140 14.892
Outros com ponentes de resultados abrangentes
. Variação positiva reflexa no PL da investida 9.b 5.109 4.025
. Variação negativa reflexa no PL da investida 9.b (9.619) (9.115)

(4.510) (5.090)
Total dos resultados abrangentes do exercício 3.630 9.802

Reservas de lucros
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva para dividendos 
de ações preferenciais

Reserva de  
retenção de lucros

Outros resultados 
 abrangentes

Lucros 
 acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 73.622 3.958 - 73.672 202 - 151.454
Aumento de capital 6.053 - - - - - 6.053
Outros resultados abrangentes - - - - (5.090) - (5.090)
Cisão parcial do patrimônio líquido (2.400) - - - - - (2.400)
Lucro do exercício - - - - - 14.892 14.892
Destinação: - - -
Reserva legal - 745 - - - (745) -
Dividendos de exercícios anteriores - - - (73.672) - - (73.672)
Dividendos do exercício atual - - - - - (14.147) (14.147)
Saldos em 31/12/2020 77.275 4.703 - - (4.888) - 77.090
Aumento de capital 1 - - - - - 1
Outros resultados abrangentes - - - - (4.511) - (4.511)
Lucro do exercício - - - - - 8.140 8.140
Destinação: - - - - - - -
Reserva legal - 407 - - - (407) -
Reservas para dividendos de ações preferenciais - - 3.360 - - (3.360)
Reserva de retenção de lucros - - - 1.935 - (1.935) -
Dividendos do exercício atual - - - - - (2.438) (2.438)
Saldos em 31/12/2021 77.276 5.110 3.360 1.935 (9.399) - 78.282

Fluxo de caixa das at ividades operacionais: 2021 2020
Lucro do exercício 8.140 14.892
Ajustes:
. Depreciação - 71
. Lucro na venda de participação societária - (2.702)
. Resultado da equivalência patrimonial (4.044) (17.343)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
. Instrumentos financeiros (24.609) (7.899)
. Despesas antecipadas 1.707 (3.557)
. Impostos a compensar (76) -
. Outros créditos 2 3.043
. Outras contas a pagar 3 -
. Fiscais e previdênciárias (32) 70
. Provisão para pagamentos a efetuar 4 (1)
. Transações com partes relacionadas - (757)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (18.905) (14.183)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Alienação de imobilizado - 7.500
Dividendos recebido de coligada 22.289 1.000
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento 22.289 8.500
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de capital 1 6.053
Dividendos pagos (3.807) -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (3.806) 6.053
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (422) 370
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 423 53
Caixa e equivalentes de caixa no encerramento do exercício 1 423

1. Contexto operacional. A Segpar Participações S.A. (“Companhia” ou “Segpar”) foi 
constituída em 16/04/2014 e tem como objeto social participar exclusivamente, como 
acionista ou cotista, no capital social de sociedades autorizadas a funcionar pela Superin-
tendência de Seguros Privados - SUSEP. Conforme instrumento particular de promessa 
de compra e venda de ações e outras avenças, celebrado em 11/06/2015 com o Banco 
Rural S.A. – Em liquidação extrajudicial, a Companhia, adquiriu o lote correspondente 
a 99,95% do capital social da KO VR Seguradora S. A. (anteriormente denominada In-
vestprev Seguradora S. A.) e, 99,99% do capital social da KO VR Previdência S.A. (an-
teriormente denominada Investprev Seguros e Previdência S. A.). O direito foi adquirido 
conforme aviso de licitação de leilão, publicado no diário oficial da união em 25/05/2015, e 
autorizado pelo Banco Central do Brasil. O processo de formalização da transferência do 
controle acionário foi homologado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
em 29/06/2020. A Companhia possui participação societária nas seguintes empresas:

% Participação
2021 2020

Empresa Direta Indireta Direta Indireta
KO VR Seguradora S. A 99,95% - 99,95% -
KO VR Previdência S.A. 99,99% - 99,99% -
KO VR Capitalização - 99,99% - 99,99%
Suhic Investimentos e Participações Ltda. - - 99,99% -
2. Resumo das principais políticas contábeis. 2.1. Declaração de conformidade. 
As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as polí-
ticas contábeis do Pronunciamento Técnico CPC PME (R1) - Contabilidade para Peque-
nas e Médias Empresas (“PMEs”), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e aprovada pela Resolução CFC nº 1.055/05 e alterações posteriores. A emissão 
das demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 25/02/2022. 2.2. 
Base de elaboração. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), 
considerando pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliá-
rios – CVM e pelas disposições contidas na Lei de Sociedades por Ações. A partir de 
2014, as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas às demonstrações financeiras 
individuais não diferem do IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, 
uma vez que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) passou a permitir a 
aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações 
separadas (conforme deliberação CVM nº 733/14). Dessa forma, elas também estão 
em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International 
Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (IASB). 2.3. Moeda funcional e de apresentação. Os itens incluídos 
nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a empresa atua (moeda funcional). As demonstrações 
financeiras são apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação, e todos 
os valores aproximados para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
2.4. Uso de estimativas e julgamentos. As demonstrações financeiras requerem o 
uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. As es-
timativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram 
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração 
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valo-
res divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento 
probabilístico inerente ao processo de estimativa. 2.5. Caixa e equivalente de caixa. 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, deposito bancário, outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três me-
ses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldos em contas garantidas. 2.6. 
Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando 
uma entidade da Companhia for parte das disposições contratuais dos instrumentos. 
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os cus-
tos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos 
financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por 
meio do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos 
financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação direta-
mente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. 2.7. Investimentos em con-
troladas e coligadas. Os investimentos em controladas e coligadas são reconhecidos, 
inicialmente, pelo custo da transação e ajustado, subsequentemente, pelo método de 
equivalência patrimonial para refletir a participação da Companhia no resultado e em 
outros resultados abrangentes das controladas e/ou coligadas. 2.8. Provisões. São 
reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja ne-
cessária para liquidar a obrigação; e o valor possa ser estimado com segurança. 2.9. 
Tributação. A Companhia não apurou lucro tributável e, consequentemente, não obte-
ve base de cálculo positiva para imposto de renda e contribuição social. A Companhia 
adotou em 2021 o regime de apuração pelo lucro real. 3. Demonstração dos fluxos 
de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto. 4. 
Caixa e equivalentes de caixa. O montante de R$ 1, apresentado em 31/12/2021 (R$ 
423 em 31/12/2020), corresponde ao saldo disponível em banco conta movimento. 5. 
Instrumentos financeiros. Representadas por aplicações em cotas do Brazil Realty 
Fundo de Investimento Imobiliário avaliados a preço de mercado com base na cotação 
média apresentada no último dia útil do ano na BMF&Bovespa:

Títulos Vencimento Custo
Valor atualizado

2021 2020
Certificado de depósito bancário (1) 04/08/2022 19.028 19.525 -
Cotas de fundo de investimentos (2) 8.450 9.406 8.812
Totais 27.478 28.931 8.812
(1) Certificado de depósito bancário pós fixado, indexado ao CDI e emitido pelo Ban-
co Master S. A. (2) Representadas por aplicações em cotas do Brazil Realty Fundo de 
Investimento Imobiliário avaliados a preço de mercado com base na cotação média 
apresentada no último dia útil do ano na BMF&Bovespa: 6. Dividendos a receber. 
Corresponde aos dividendos obrigatórios apropriados sobre o resultado obtido na 
investida, KO VR Seguradora S.A. Tais dividendos foram apurados considerando 
o percentual de 25% sobre o lucro. 7. Despesas antecipadas. As despesas pagas 
antecipadamente são registradas pelo valor efetivamente pago e são reconhecidas 
no resultado à medida que seus benefícios são obtidos ou quando não há expecta-

tiva de recuperação do valor pago. O saldo apresentado em 31/12/2021, refere-se 
contrato de serviços de administração a ser prestados no prazo de 3 anos conforme 
contrato celebrado em 31/01/2020.

Saldo a amortizar
Valor do contrato Valor amortizado 2021 2020

5.122 3.272 1.850 3.557
8. Investimentos. Participações em controladas e coligadas avaliadas ao MEP:

2021 2020
KOVR 
Segu-

radora 
S. A.

KOVR  
Previ-

dência 
S. A. Total

KOVR 
Seguradora 

S. A.

KOVR 
 Previ-
dência 

S. A. Total
Participação % 99,95% 99,99% 99,95% 99,99%
Quantidade de
 ações possuídas 32.920 23.506 329.195.980 235.051
Capital social 43.611 23.700 43.611 23.700
Patrimônio líquido 113.121 19.448 113.324 21.119
Resultado líquido
 do exercício 5.934 (1.886) 4.048 18.953 (1.601) 17.352
Valor do investimento 113.065 19.446 132.511 113.268 21.117 134.385
Resultado da participa-
ção em controladas 5.931 (1.886) 4.045 18.943 (1.601) 17.342
(I) Seguradoras: Conforme apresentado no quadro acima, a Segpar detém as par-
ticipações no capital das empresas KOVR Previdência S/A, KOVR Seguradora S/A 
(“Seguradora”) e indiretamente pela Seguradora na KO VR Capitalização S/A. As re-
feridas participações foram autorizadas pela SUSEP, através da carta homologatória 
eletrônica nº 8/2020/SUSEP, em 29/06/2020, que deferiu o pleito. A Segpar adquiriu 
em 11/06/2015 as participações societárias nas empresas KO VR Seguradora S.A. 
e KO VR Previdência S.A., correspondendo a 99,95% e, 99,99%, respectivamente, 
do capital social das investidas pelo preço de R$ 60.000, liquidado integralmente em 
21/12/2018. Conforme estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária da inves-
tida KOVR Seguradora S. A. realizada em 30/06/2021, foi aprovado o grupamen-
to de ações ordinárias nominativas na proporção de 10.000 (dez mil) para 1 (uma) 
ação. Em consequência a quantidade de ações detidas pela SEGPAR, passou de 
329.195.980 para 32.920. Conforme estabelecido na Assembleia Geral Extraordi-
nária da investida KOVR Previdência S. A. realizada em 30/06/2021, foi aprovado o 
grupamento de ações ordinárias nominativas na proporção de 10 (dez) para 1 (uma) 
ação. Em consequência a quantidade de ações detidas pela SEGPAR, passou de 
235.051 para 23.506. 9. Patrimônio líquido. a) Capital social. O capital social subs-
crito está representado por 15.242.286 ações ordinárias e 4 ações preferenciais, no 
valor de R$ 77.276 (R$ 77.275 – 14.404.343 ações ordinárias em 2020), todas no-
minativas sem valor nominal. (i) Principais eventos ocorridos em 2021: Assembleia 
geral extraordinária de 31/03/2021: • Aprovar um aumento de capital de R$ 1 com 
emissão de 837.943 ações ordinárias sem valor nominal. Assembleia geral ordinária 
e extraordinária em 21/06/2021: • Ratificar os dividendos aprovados em 30/06/2020, 
tomar as contas dos administradores, aprovar as demonstrações financeiras de 
2020 e ratificar a destinação dos lucros e a distribuição dos dividendos deliberada na 
Ata de Reunião de Diretoria de 30/12/2020. • Ratificação da distribuição de dividen-
dos de 2017, 2018 e 2019. Assembleia geral extraordinária de 4/10/2021: • Alteração 
de endereço. • Criação das ações preferenciais classe D, com aumento de capital 
de R$ 0,03. (ii) Principais eventos ocorridos em 2020: Assembleia geral ordinária e 
extraordinária de 15/06/2020: • Cisão parcial da companhia, com consequente redu-
ção do capital social em R$ 2.400, sem cancelamento de ações. Parcela do capital 
cindida está composta pelas 2.400.000 quotas da SUHIC Investimentos e Participa-
ções Ltda. detidas anteriormente pela Segpar. Em função da cisão o capital social 
passou de R$ 73.622 para R$ 71.622. Assembleia geral ordinária e extraordinária de 
30/06/2020: • Aprovação da contratação da empresa de auditoria UHY Bendoraytes 
&Cia Auditores Independente. • Ratificar a integralização do valor de R$ 6.050 cor-
respondentes a 923.803 ações ordinárias sem valor nominal. • Aprovação das contas 
dos administradores. • Aprovação da distribuição de dividendos a serem pagos até 
31/12/2020. Assembleia geral extraordinária de 1/09/2020: • Nomeação e renúncia 
de diretores. Assembleia geral extraordinária de 8/09/2020: • Aprovação do aumento 
de R$ 3 com emissão de 2.238.890 ações ordinárias. Assembleia geral extraordiná-
ria de 21/12/2020: • Criação das ações preferenciais classe A, B e C sem direito a voto 
e com dividendo fixo. • Aprovação o aumento de R$ 0,03 mediante a emissão de 3 
(três) ações preferencias das classes A, B e C sendo uma de cada. Assembleia geral 
extraordinária de 30/12/2020: • Destinação do lucro líquido do exercício sendo 5% 
para constituição da Reserva Legal e 95% para pagamento de dividendos. 

b) Outros resultados abrangentes 2021 2020
KOVR 
Previ-

dência 
S. A.

KOVR 
Segu-

radora 
S. A. Saldo

KOVR 
Previ-

dência 
S. A.

KOVR 
Segu-

radora 
S. A. Saldo

Saldo no início do exercício (173) (4.715) (4.888) (147) 349 202
Variação positiva reflexa no PL
 da investida 490 4.619 5.109 244 3.781 4.025
Variação negativa reflexa no
 PL da investida (274) (9.345) (9.619) (270) (8.845) (9.115)
Resultado das variações reflexas
 no PL das investidas no exercício 216 (4.726) (4.510) (26) (5.064) (5.090)
Saldo no final do exercício 43 (9.441) (9.398) (173) (4.715) (4.888)
Referem-se à contrapartida, das atualizações ao valor de mercado dos títulos e valores 
mobiliários classificados com disponíveis para a venda, registradas no patrimônio líquido 
das investidas. c) Dividendos. Os dividendos em 31/12/2021 e 2020 foram apurados
conforme a seguir: 2021 2020
Lucro líquido do exercício 8.140 14.892
(-) Reserva legal (407) (745)
Lucro líquido ajustado 7.733 14.147
Dividendos declarados no exercício:
- Do exercício atual 773 14.147
- De exercícios anteriores 85.678 73.672
Saldo de dividendos a pagar 86.451 87.819
10. Receitas (despesas) por natureza
10.1. Resultado de equivalência patrimonial 2021 2020
KO VR Seguradora 5.930 18.944
KO VR Seguros e Previdência (1.886) (1.601)

4.044 17.343
10.2. Despesas administrativas 2021 2020
Serviços técnicos (1.707) (1.567)
Consultoria jurídica - (15)
Auditoria (62) (35)
Assessoria contábil (34) (31)
Condomínio - (297)
Serviços prestados - PJ (1) (3)
Anuidades e mensalidades - -
Publicações (23) (47)
Demais despesas administrativas (6) (7)
Totais (1.833) (2.002)
10.3. Despesas tributárias 2021 2020
Despesas de PIS (5) (12)
Despesas de COFINS (33) (58)
Juros e multas sobre impostos e contribuições (6) (127)
Taxas e emolumentos diversos (5) (3)
Totais (49) (200)
11. Resultado financeiro 2021 2020
Receitas financeiras
Lucro com certificado de depósito bancário 823 9
Ganho de avaliação a mercado - FII 1.021 474

1.844 483
Despesas financeiras
Prejuízo com aplicação em fundos - FII (427) (308)
Perdas de avaliação a mercado – FII - (67)

(427) (375)
1.417 108

12. Gestão de riscos. a) Risco de taxa de juros. De acordo com suas políticas financei-
ras, a Companhia não tem efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros que 
tenham caráter especulativo. b) Risco de taxa de câmbio. O resultado da Companhia 
não é suscetível a sofrer variações pela volatilidade da taxa de câmbio, pois a Companhia 
não possui operações em moeda estrangeira. c) Risco de liquidez. O risco de liquidez 
consiste na eventualidade da Companhia e sua investida não disporem de recursos sufi-
cientes para cumprir com seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos 
de liquidação de seus direitos e obrigações. O controle da liquidez e do fluxo de caixa da 
Companhia é monitorado diariamente pelas áreas de gestão da Companhia, de modo a 
garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando ne-
cessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, não 
gerando riscos de liquidez para a Companhia. 13. Eventos subsequentes. Não houve 
nenhum evento subsequente que possa afetar as demonstrações financeiras.

A Diretoria
Carlos Alberto Inocêncio - Contador -  CRC-RJ 081135/O -7

Ao Conselho de Administração e Diretoria do SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 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, as de-
monstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A. em 31/12/2021, 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 aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000). 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 Entidade, 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, 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. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes 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 financeiras. 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 financeiras, 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. • Obtivemos 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 financeiras 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 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 outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências 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 independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, 
as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 29/03/2022. UHY BENDORAYTES & CIA. - Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8. GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5.

Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Sa. o Balanço Patrimonial em 31/12/2021 e 2020 e as correspondentes 
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa correspondentes ao período encerrado naquela data. Rio de Janeiro, 30/04/2022.
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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.

16  l Monitor MercantilQuarta, 1º de junho de 2022Financeiro

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444

Educação puxa alta de mais de 70% em fusões e aquisições
Pesquisa da KPMG realizada trimestralmente com 43 setores da economia 

Natura lança ferramenta de governança 

O setor de educa-
ção registrou 19 
do operações de 

fusões e aquisições no pri-
meiro trimestre de 2022, 
um aumento de 72,7% em 
comparação com o mesmo 
período ano anterior, quan-
do foram registradas 11 
transações. Os dados cons-
tam na pesquisa da KPMG 
realizada trimestralmente 
com 43 setores da econo-
mia brasileira. A pesquisa 
foi divulgada nesta terça-
-feira.

Entre os grandes players 
do setor de educação, o 
destaque é a Cogna, maior 
grupo de ensino privado do 
país. A empresa é a maior 
compradora em número de 
transações dos últimos 10 
anos, com 15 negócios con-
cluídos. Este ano, a Cogna 

fez uma operação com a 
Eleva no valor de R$ 580 
milhões, operação envol-
vendo o ensino básico. 

Segundo a pesquisa da 
KPMG, dentre as opera-
ções dos três primeiros 
meses deste ano, 14 delas 
foram realizadas entre em-
presas brasileiras e outras 
cinco envolveram compa-
nhias estrangeiras.

“Esse crescimento no se-
tor indica a retomada gradu-
al das empresas de educação 
que começou em 2021 com 
os avanços da vacinação no 
Brasil, porém com cresci-
mento muito acelerado no 
primeiro trimestre de 2022. 
Outro ponto relevante é o 
aumento das operações en-
volvendo capital estrangei-
ro no trimestre indicando o 
potencial da educação bra-

sileira frente as transações 
de fusões e aquisições”, 
analisa o sócio de educação 
da KPMG, Marcos Bosco-
lo.

Alta

A pesquisa da KPMG, 
realizada com empresas de 
43 setores da economia bra-
sileira, também revelou que 
o número de fusões e aqui-
sições no primeiro trimestre 
deste ano aumentou quase 
50% em relação ao mesmo 
período do ano passado. De 
janeiro a março de 2022 fo-
ram 553, contra 375 nego-
ciadas em 2021. Em todo o 
ano passado, foram realiza-
das 1.963 operações.

“A pesquisa mostra que 
os processos de fusões 
e aquisições de empre-

sas brasileiras continuam 
bastante aquecidos tanto 
para transações domésti-
cas como para transações 
de empresas estrangeiras 
fazendo aquisições no 
Brasil. Esses números são 
bastante animadores para 
o ano apesar dos desafios 
que ainda se apresentam 
no contexto econômico 
local e internacional”, ana-
lisa o sócio da KPMG, Lu-
ís Motta.

Sobre os setores que 
mais fizeram transações, 
empresas de internet con-
tinuam liderando com 242, 
seguidas por tecnologia da 
informação com 83, e pres-
tadoras de serviços com 35. 
Outros segmentos que se 
destacaram foram institui-
ções financeiras com 26, te-
lecomunicação e mídia com 

20, hospitais e clínicas com 
16, seguros com 13, e trans-
porte com 12.

Balanço de 2021

O setor de educação fe-
chou 2021 com 52 operações 
de fusões e aquisições, um au-
mento de 93% ao ano ante-
rior. O volume de transações 
foi muito próximo à melhor 
marca histórica alcançada em 
2008 quando foram fecha-
dos 53 negócios. Essas são as 
principais conclusões de uma 
pesquisa realizada trimestral-
mente pela KPMG.

Das 52 operações fecha-
das no ano passado, a maio-
ria (46) foi realizada entre 
empresas brasileiras e seis 
delas envolveram compa-
nhias estrangeiras.

Em março deste ano, 

Marcos Boscolo elencou 
que os principais motivos 
que justificam o crescimento 
no número de operações de 
fusões e aquisições no setor 
de educação são os seguin-
tes: custo da oportunidade 
que fizeram muitos inves-
tidores apostarem recursos 
na compra de uma escola no 
meio de uma crise de econô-
mica sendo possível encon-
trar instituições com valores 
de transações bem menores 
do que em períodos anterio-
res; consolidação do mer-
cado, principalmente, em 
escolas de ensino básico que 
ainda não passaram por esse 
processo, como ocorreu no 
ensino superior; e a expecta-
tiva da retomada gradual do 
setor este ano e com forte 
crescimento projetado para 
o próximo.

uanto vale manter 
uma floresta em pé? 
No caso da Natu-

ra, multinacional brasileira 
de higiene e cosmética, em 
2021, o valor gerado para a 
sociedade pela sua atuação 
na Amazônia é de R$ 327 
milhões. O número corres-
ponde aos benefícios de ge-
ração de renda para as famí-
lias locais, desenvolvimento 
comunitário, melhoria de 
infraestrutura e capacidade 
produtiva, além do desma-
tamento evitado. Pelo seu 
modelo de negócios, em 
2021, para cada R$ 1 apor-
tado na região, a Natura ge-
rou o equivalente R$ 8,6 em 
valor social.

Os dados citados fa-
zem parte do primeiro 
Integrated Profit & Loss 
(IP&L) realizado pela 
companhia. O IP&L é 
uma ferramenta de ges-
tão que integra ganhos e 
perdas para medir e re-
portar os efeitos socio-
ambientais da operação. 
Com ele é possível conta-
bilizar, além dos resulta-
dos financeiros, o impac-
to da atuação empresarial 

nas dimensões ambiental, 
social e humana.

Os resultados do estudo 
consideram diversas frentes 
de atuação da empresa, co-
mo emissão e compensação 
de carbono, circularidade 
de resíduos, regeneração e 
conservação de biomas, ge-
ração de renda para a rede 
(e seus impactos de saúde e 
bem-estar).

O estudo mostra que, 
em 2021, toda a operação 
da marca gerou R$ 1.5 em 
benefícios para a sociedade 
para cada R$ 1 de receita. 
“Acreditamos que as em-
presas devem gerar mais 
valor econômico para a so-
ciedade do que resultado 
financeiro para a própria 
organização”, explica João 
Paulo Ferreira, CEO de Na-
tura &Co Latam. “Por essa 
razão, precisamosterclareza 
de todos os nossos dados 
de impacto”.

O executivo explica que é 
essa razão pela qual o IP&L 
atribui valores econômicos 
aos efeitos sociais, huma-
nos e ambientais gerados 
pela operação da empresa. 
“Para enfrentar desafios 

globais como crise climáti-
ca e desigualdade social, é 
preciso conferir valor pa-
ra tudo o que ainda é sub-
valorizado, ou que sequer 
tem valor atribuído. Não 
alcançaremos grandes ob-
jetivos contemporâneos se 
usarmos práticas usuais de 
negócios. É indispensável 
repensarmos o modo como 
contabilizamos valor para 
mudar a tomada de decisão, 
materializando o conceito 
de capitalismo de stakehol-
ders”, conclui.

Segundo o modelo, as 
atividades da Natura cujos 
retornos para a sociedade 
são mais elevados são seu 
Programa Carbono Neu-
tro (que reduz e compensa 
emissões), o Instituto Na-
tura (entidade social com 
o propósito de ampliar os 
investimentos em educa-
ção) e a atuação da marca 
na Amazônia. Essas frentes 
geram respectivamente, 40, 
32.8 e 8.6 vezes mais valor 
econômico em benefícios 
do que o investido.

No caso do Programa 
Carbono Neutro, um dos 
principais responsáveis 

por alavancar a geração 
de impacto positivo pe-
la empresa, a mensuração 
de impacto considera os 
benefícios não apenas em 
termos de serviços am-
bientais, mas também seus 
resultados em aspectos 
como educação, saúde, ge-
ração de emprego e desen-
volvimento comunitário. 
Essas dimensões eviden-
ciam que a geração de va-
lor para a sociedade pode 
ser impulsionada quando 
os créditos de carbono são 
oriundos de projetos que 
geram amplos co-benefí-
cios ambientais e sociais.

Do ponto de vista huma-
no e social, o IP&L consta-
tou também que o mode-
lo de negócios da Natura 
impacta positivamente na 
qualidade e na expectativa 
de vida das pessoas de sua 
rede - como colaboradores, 
fornecedores e consultoras 
de maior relacionamento 
com a marca.

Na perspectiva ambien-
tal, o efeito final, consi-
derando os impactos na 
cadeia estendida, ainda é 
negativo em parte pela eta-

pa de descarte das embala-
gens. Mas, por outro lado, 
há importantes fontes de 
geração de valor positivo 
em capital natural, princi-
palmente na conservação 
de áreas de floresta, na re-
dução e neutralização de 
emissões de carbono e nas 
iniciativas de circularidade 
de embalagens e fórmulas. 
“O IP&L nos mostra quais 
são as frentes de mitigação 
de impacto negativo deve-
mos perseguir, assim como 
onde podemos potencia-
lizar o impacto positivo”, 
afirma Ferreira.

Agora a Natura preten-
de compartilhar a aplicação 
do IP&L com outras em-
presas e organizações, de 
modo que a metodologia 
seja debatida e aperfeiçoada 
coletivamente. “Queremos 
chamar a atenção de insti-
tuições, para que conheçam 
esse método e se apropriem 
dele, ajudando a aperfeiçoá-
-lo, gerando debate e fazen-
do o tema evoluir. Nossa 
expectativa é que, em algum 
momento, os conjuntos de 
normas internacionais de 
contabilidade incluirão di-

retrizes para a monetização 
de externalidades”, conclui 
o CEO.

Em 2016, a Natura foi 
a primeira empresa da 
América Latina a conta-
bilizar o impacto de seus 
negócios no meio am-
biente com a metodolo-
gia EP&L (Environmen-
tal Profit and Loss). Nos 
anos seguintes, também 
avaliou o SP&L (Social 
Profit and Loss) com as 
consultoras Natura e as 
comunidades fornecedo-
ras, para calcular os im-
pactos e contribuições no 
aspecto humano e social.

Reconhecendo a neces-
sidade de desenvolver uma 
abordagem disruptiva, ca-
paz de conectar os impac-
tos para a sociedade e para 
o meio ambiente com as de-
cisões de negócios e os im-
pactos financeiros, a Natura 
desenvolveu então o mode-
lo pioneiro do IP&L.Os re-
sultados do IP&L apoiarão 
as decisões de negócio futu-
ras e ajudarão a companhia 
a aumentar o impacto posi-
tivo que busca deixar para 
as pessoas e para o mundo.
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