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Alerj aprova
recuperação
para comércio
do Centro
A Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
aprovou nesta terça-feira o Projeto de Lei 5.677/22, que cria o
Programa de Recuperação do Comércio do Centro da Cidade do
Rio. Cerca de 50 comerciantes e
representantes do Sindicato dos
Lojistas do Comércio do Rio de
Janeiro – SindilojasRio acompanharam a votação no plenário. A
proposta será encaminhado ao
governador Cláudio Castro, que
tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.
De acordo com o projeto, o
Governo do Estado poderá firmar convênios e parcerias com a
Prefeitura do Rio para a adoção
de medidas fiscais visando à recuperação do comércio e também
dos imóveis comerciais do Centro.
Para que isto ocorra, o Executivo
deverá analisar o impacto financeiro-orçamentário da redução
de ICMS sobre a comercialização
de mercadorias pelo período de
10 anos (até 31 de dezembro de
2032), ficando a concessão desses
benefícios condicionada à realização de convênio do Conselho
Nacional de Política Fazendária
(Confaz).
Entre os pleitos que os comerciantes esperam ver atendidos
pelo programa estão a redução
do ICMS em 12% para as mercadorias vendidas pelo comércio
varejista da região; a renegociação
de dívidas públicas dos estabelecimentos comerciais; e a criação de
uma linha de crédito especial para
as microempresas.
Para o presidente do SindilojasRio e do CDLRio, Aldo Gonçalves, a aprovação do PL 5.677/22
é um passo muito importante para
que o comércio do Centro do Rio
possa realmente ganhar fôlego para recuperar-se de anos de abandono e voltar a desenvolver-se. “A
pandemia aprofundou uma crise
que já atinge, há anos, milhares
de negócios, prejudicados pelas
obras no Centro em anos recentes
e pela falta de segurança e pela desordem urbana crescentes. A revitalização do Centro do Rio de Janeiro passa obrigatoriamente pelo
fortalecimento do seu comércio
local. Esperamos que a lei seja
sancionada e implementada com
a urgência que o momento exige”,
ressaltou Aldo.
A nova lei, cuja regulamentação
caberá ao Governo do Estado,
também institui um selo para os
empreendimentos comerciais do
Centro com mais de 40 anos de
existência.

STJ: planos não precisam cobrir
tratamentos fora da lista da ANS
Consumidor poderá ser atendido em casos eventuais

A

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu nesta quarta-feira que o rol de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo, ou
seja, os usuários não têm direito
a exames e tratamentos que estão
fora da lista. Assim, as operadoras
de plano de saúde não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista. Cabe recurso contra a decisão.

Por 6 votos a 3, prevaleceu
o entendimento do relator, ministro Luís Felipe Salomão. Ao
definir que o rol é taxativo, o ministro entendeu que haveria um
desequilíbrio nos contratos de
plano de saúde se alguns usuários obtivessem na Justiça direito a coberturas que outros não
têm. Isso afetaria o equilíbrio
econômico do sistema de saúde
complementar e aumentaria os
custos para todos os usuários,

segundo o ministro.
O especialista em Saúde Suplementar do Urbano Vitalino Advogados, Gustavo Calmon, avalia
que a decisão atende às expectativas do mercado ao mesmo tempo
em que poderá o consumidor ter
acesso a eventual cobertura adicional, de acordo com as suas necessidades. Segundo Calmon, não
havendo substituto terapêutico,
poderá o custo ser assumido pela
operadora. Página 3

Safra de grãos caminha para recorde no Brasil

A

safra brasileira de grãos
2021/22 se encaminha
para a conclusão, e a expectativa da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) é de
um novo recorde, com uma produção estimada em 271,3 milhões
de toneladas.
O volume representa um incremento de 6,2% sobre a temporada anterior, o que significa cerca
de 15,8 milhões de toneladas, como aponta o 9º Levantamento da
Safra de Grãos divulgado nesta
quarta-feira pela empresa.
Na atual temporada, destaque
para a recuperação de 32,3% na
produção de milho. Com uma
produção estável na 1ª safra do
cereal, próximo a 24,8 milhões de
toneladas, a 2ª safra do grão tende
a registrar uma elevação de aproximadamente 45% se comparada
com o ciclo anterior, passando de
60,7 milhões de toneladas para 88
milhões de toneladas.
O trigo, produto em falta no
mercado internacional devido ao
conflito na Ucrânia, tem estimativa de produção de 8,4 milhões de
toneladas, um novo recorde para
o grão caso se confirme o resultado.
O IBGE também divulgou sua
previsão para o campo. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2022 com um
volume recorde de 263 milhões de
toneladas.
Caso a estimativa se confirme,
a safra será 3,8% superior à registrada em 2021. O dado é do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de maio.
A previsão de maio é 0,6% maior
do que a estimada pela pesquisa
de abril, de 261,5 milhões de toneladas.

Foto Embrapa

Petróleo segue
subindo com
demanda
nos EUA
Os preços do petróleo ampliaram os ganhos nesta quarta-feira,
com o mercado analisando dados
de estoque de combustível dos
EUA. O barril do tipo West Texas
Intermediate (WTI) para entrega
em julho subiu quase 2,3%, para
fechar em US$ 122,11 na Bolsa
Mercantil de Nova York. O petróleo Brent para entrega em agosto
aumentou 2,5%, para US$ 123,58
o barril em Londres.
A alta veio depois que os dados
mostraram que a demanda por gasolina nos EUA aumentou, apesar
dos preços recordes nas bombas.
A agência que cuida de energia
(EIA) informou que os estoques
de petróleo bruto aumentaram 2
milhões de barris na semana que
terminou em 3 de junho, enquanto os estoques totais de gasolina
para motores diminuíram 800 mil

CRÉDITO VIA
LIMITE DO CARTÃO
Modalidade não está
atrelada a bancos ou
financeiras tradicionais.
Por
Hamilton
Ribas,
página 2
Safra de trigo brasileira também deve ser inédita

Produção e consumo global de
cereais devem diminuir, diz FAO
As primeiras perspectivas para
a produção global de cereais em
2022 apontam para uma provável
queda, a primeira em quatro anos,
para 2,784 bilhões de toneladas,
redução de 16 milhões de toneladas em relação à produção recorde estimada para 2021, de acordo
com o último relatório de oferta
e demanda de cereais da Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO),
também lançado sexta-feira passada.
O maior declínio está previsto
para o milho, seguido pelo trigo
e arroz, enquanto a produção de
cevada e sorgo provavelmente aumentará. As previsões são baseadas nas condições das lavouras já
no solo e nas intenções de plantio
das que ainda serão semeadas.
A utilização mundial de cereais
também deverá diminuir margi-

nalmente em 2022/23, cerca de
0,1% de 2021/22 para 2,788 bilhões de toneladas, marcando a
primeira contração em 20 anos. O
declínio decorre principalmente
das diminuições previstas no uso
alimentar de trigo, grãos grossos e
arroz, enquanto o consumo global
de cereais deve aumentar, acompanhando as tendências da população mundial.
As novas previsões apontam
para uma queda nos estoques, resultando em uma queda da relação
estoque/uso mundial de cereais
para 29,6% em 2022/23, de 30,5%
em 2021/2022. Esse novo nível
seria o mais baixo em nove anos,
mas ainda bem acima da mínima
de 21,4% registrada em 2007/08.
Espera-se que uma redução nos
estoques de milho lidere o declínio, enquanto os estoques de trigo
devem aumentar.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,8711
R$ 5,0740
R$ 5,2527
R$ 0,7330
R$ 283,50

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

0,52% (maio)
1,41% (abril)
1,11%
0,71%
12,75%
0,63% a.m.
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O futuro dos negócios
Por Julian Tonioli

D

e tempos em tempos novas tecnologias surgem de
forma a questionar o que
fazemos e passam a impressão clara de que vivemos
um divisor de águas quanto
aos períodos pré e pós essa
tecnologia. Foi assim com a
descoberta do fogo, com o
desenvolvimento da escrita,
com a revolução industrial,
com a internet e, agora,
creio que estamos vivenciando o aparecimento de
mais uma dessas tecnologias na forma da web 3.0.
Mas o que é a Web 3.0?
Ela é conhecida por “Web
Semântica” e, embora pareça
uma definição complexa, nada mais é do que a evolução
da versão atual da web que
temos hoje, a Web 2.0, considerada a “web interativa”, na
qual produção de conteúdo
foi descentralizada para um
cenário onde não só conteúdo é descentralizado, mas
o próprio controle da web,

de suas ações, seu comportamento e sua gestão. Isso
envolve um empoderamento
cada vez maior para os usuários da web como um todo
que se tornam ao mesmo
tempo usuários e construtores da web.
Algumas das ferramentas
que têm marcado o início
da transição para a Web 3.0
envolvem a popularização
das soluções de blockchain,
cripto ativos, NFTs e, em
algum grau, o surgimento
do metaverso. Mas e o que
isso tem a ver com os negócios atuais e, mais importante ainda, devem ser vistos como ameaças ou como
oportunidades?
Minha opinião – e, infelizmente, não é possível
nesse estágio se ter mais do
que opiniões a respeito do
que acontecerá no futuro,
dado que não há certeza
a respeito de nada – é que
assim como a internet se
tornou uma ferramenta de
extensão, transformação e
evolução dos negócios, o

mesmo acontecerá com as
ferramentas por trás da revolução da Web 3.0. Elas
permitirão aos negócios
explorar cenários, modelos
de negócio e proposições
de valor não acessíveis hoje
com as ferramentas e tecnologias atuais e, sendo assim,
é mais importante que nos
concentremos nos conceitos dessas ferramentas do
que nas ferramentas em si.
Essa diferenciação é importante porque quer dizer
que o metaverso como o
vemos hoje não deve ser
a versão final e nem deve
acabar com o mundo físico, mas o conceito de uma
extensão do universo físico
no universo digital onde se
exploram oportunidades
adicionais e entregam-se
experiências e modelos de
negócios exclusivos nesse
ambiente veio pra ficar.
Da mesma forma, os conceitos de “distributed ledgers”, como o blockchain de
cripto ativos, como o bitcoin
e de NFTs, que nada mais é

do que uma forma de atribuir-se uma identidade única
a um ativo digital (que outrora era por definição um ativo
copiável e replicável), estão
aí para ficar e têm possíveis
aplicações bem próximas do
nosso mundo real.

Novos cenários,
modelos de
negócio e
proposições
de valor na
Web 3.0
Vamos a algumas provocações. Imaginem um
cenário onde a mobilidade
global não fosse restrita por
controles de documentos,
identidades e moedas e tivéssemos um controle único que poderia ser um NFT
de nossa identidade, uma
moeda única representada
por um cripto ativo e um
controle global de propriedades e ativos registrados
em um “cartório digital global”. Parece um cenário de

ficção científica, mas a tecnologia para isso está chegando e as barreiras serão
muito mais culturais do que
tecnológicas a sua adoção.
Imaginem que em tempos de ESG uma empresa
descentralize as suas decisões de produto e mesmo
de estratégia para pessoas
que componham um DAO
viabilizado por NFTs e onde essas pessoas tenham direito de voto na pauta ESG
do negócio da mesma forma que estão financiando
essa pauta via aquisição das
NFTs. Mais uma vez, esse é
um cenário de descentralização de poder e autoridade
para as pontas, a característica e conceito principal por
trás da Web 3.0.
E nos esportes? Em tempos de privatização de times
de futebol no Brasil, por
que não imaginar cenários
onde isso possa ser extensível para todos os torcedores
via NFTs que permitam aos
mesmos ter acessos a experiências exclusivas com seu

time e seus jogadores e que
participem de eventuais decisões de gestão de seu time
como um todo?
A verdade é que a descentralização não só da produção e consumo de conteúdo,
como da gestão do ambiente
e de sua forma de atuação
criará inúmeras oportunidades. E eu acredito que as
maiores estão na fronteira
de como conectar esse novo
mundo totalmente digital ao
nosso mundo atual.
Viveremos tempos interessantes nos próximos dez
anos e temos apenas uma
verdade: os próximos dez
anos não serão em nada parecidos com os últimos dez,
e aqueles que aproveitarem
esse momento para estudar,
experimentar, praticar e desenvolver suas habilidades
nesses novos conceitos e
ferramentas terão vantagem
nessa nova era. E você está
pronto?
Julian Tonioli é engenheiro,
sócio da Auddas.

IPOs em 2022: a nova realidade da abertura de capital
Por Daniel Borges

N

os últimos dois
anos, a B3 teve
uma enxurrada
de IPOs (sigla em inglês
para Oferta Pública Inicial).
Com 73 operações, o período foi considerado por
muitos como a era de ouro
da abertura de capital, e foi

importante para as empresas
que tinham um interesse genuíno em precificar seu negócio no mercado de ações.
Contudo, estamos chegando à metade do ano e
constatamos que tivemos
uma tímida e pequena movimentação do mundo corporativo para abertura de
capital em 2022. Um cenário de Selic a 12,75% ao

ano, com viés para novos
aumentos até as próximas
eleições, aliado a uma grande desvalorização da maior
parte das organizações que
abriram capital nos últimos
anos, fizeram com que as
empresas ficassem inertes,
aguardando um melhor
momento para lançar suas
ações no mercado.
Neste ano, apenas 5 pe-

didos de abertura de capital
foram ingressados na CVM
(Comissão de Valores Mobiliários), e 14 empresas já
desistiram das solicitações
que haviam sido apresentadas nos anos anteriores. A
realidade atual é de busca
por opções mais perenes
tanto por parte das emissoras, quanto por parte
dos clientes investidores. A

equalização da oferta e da
demanda, tanto de crédito
como de bons investimentos no mercado financeiro,
faz com que a decisão de se
fazer um IPO fique para depois da eleição presidencial.
Com isso, vemos que as
empresas estão gerando caixa de forma mais eficiente,
reduzindo custos e aumentando as margens de pro-

dutos e serviços para que,
num cenário mais flat de juros baixos, a opção de abertura de capital volte a fazer
sentido, justificando a decisão institucional e gerando
crescimento do valuation
do negócio.

não ter saldo disponível;
ou já ter contestado compras na fatura que eram
dele e, de má-fé, alegou
que não fosse. Nos demais
casos, a aprovação é quase
certa.
Embora pouco conhecida ainda, essa modalidade
não está atrelada a bancos
ou instituições financeiras
tradicionais, o que não significa que não sejam confiáveis. Uma sugestão é buscar
a avaliação dessas empresas
no Google e ReclameAqui,
por exemplo.

Disruptivo,
acredito
que o futuro do crédito
para micro e pequenos
empresários esteja dentro de suas carteiras, via
limite do cartão de crédito. Prevejo que essa
prática irá se disseminar
ainda mais em um curto
prazo, eliminando a pergunta clássica que respondemos no check-out:
“crédito ou débito” – já
sabemos a resposta!

Daniel Borges é head da filial do
Rio de Janeiro da Acqua
Vero Investimentos.

Concessão de crédito via limite do cartão
Por Hamilton Ribas

E

mpreender no Brasil é um desafio diário. De encontrar
novas soluções para o mercado até conseguir meios
financeiros para consolidar
as ideias, os entraves são
múltiplos, ainda mais quando o assunto é dinheiro.
Os micros e pequenos
empresários têm muita dificuldade em acesso a linhas
de crédito, em especial nos
últimos dois anos, por causa da pandemia. Pensando

nisso, o Governo Federal
criou o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) para
auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento do seu
negócio; mas, ainda assim,
é demorado, burocrático e
muitas vezes o empresário
não tem tempo de esperar
essa aprovação.
Os empreendedores precisam de modelos disruptivos para conseguir crédito,
linhas que não caiam na
mesmice de sempre e aten-
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dam às suas necessidades
com agilidade e confiança.
Por isso, o empréstimo via
limite do cartão de crédito
é, na minha opinião, o que
melhor supre as necessidades desses empresários.
Nessa modalidade, basta ter limite disponível no
cartão de crédito que, em
determinados casos, o dinheiro cai na conta em meia
hora, rompendo o ciclo demorado e burocrático dos
empréstimos convencionais
– não à toa, vejo um crescimento dessa prática cada

vez maior visto que as taxas
de juros são mais convidativas.

Modalidade não
está atrelada a
bancos ou
instituições
financeiras
tradicionais
São poucos os casos
em que o empréstimo via
limite do cartão é recusado. Em geral, acontece por
dois motivos: o solicitante
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FenaSaúde considera acertada a
decisão do STJ sobre planos
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

A concentração
de renda é um projeto

S

e o golpe finalizado em 2016 tinha como alvo central impedir um Brasil independente, que tinha no
pré-sal e no Brics dois caminhos de autonomia, o efeito
secundário que teve na concentração de renda não é desprezível:
– 38,22% dos trabalhadores ganhavam até 1 salário
mínimo no 1º trimestre de 2022 (em 2015 eram 27,6%)
– foi praticamente extinto o programa de aquisição de
alimentos (Alimenta Brasil, ex PAA): recursos de R$ 430
milhões em 2014 despencaram para R$ 58,9 milhões em
2021
– a fome disparou e atinge 33,1 milhões, voltando aos
anos 1990
– a previdência privada está em alta, com a Reforma da
Previdência e o represamento de pedidos no INSS
Não são situações isoladas; algo assim, diria Darcy
Ribeiro, é um projeto.

Beato Salu
No final do século passado, em conversa com o colunista, o atual ministro Paulo Guedes vaticinou que comunicação e educação seriam os grandes negócios do século
21. Ao defender mensalidades nas universidades públicas
e ampliação das bolsas (pagas com renúncia fiscal) nas
instituições privadas, parece até que Guedes quer tornar a
profecia autorrealizável.

Retomada no Parlamento
Na obra Segurança Jurídica para o Desenvolvimento Econômico
– Análises de Impacto Legislativo, o Instituto Justiça e Cidadania (IJC) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
reuniram ministros do Supremo (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior do Trabalho
(TST) para analisar projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional voltados à retomada econômica do país.
Os exemplares da edição serão distribuídos pela CNI, de
forma dirigida, aos senadores e deputados que relatam os
projetos.

A

Federação
Nacional de Saúde
Suplementar (FenaSaúde) considera acertada a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
acerca da cobertura dos
planos de saúde, proferida nesta quarta-feira, em
benefício dos 49 milhões
de brasileiros que contam
com planos de assistência
médica no país. A ratificação de que o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde, da Agência de Saúde Suplementar (ANS), é
taxativo, garante, em primeiro lugar, a segurança
do paciente, além da segurança jurídica e da sustentabilidade dos planos de
saúde.
É importante destacar
que o rol de cobertura da
ANS é amplo, conta com
mais de 3300 itens, e prevê a cobertura para todas
as doenças listadas na CID
(Classificação
Estatística
Internacional de Doenças
e Problemas Relacionados

com a Saúde), da Organização Mundial da Saúde
(OMS).
A decisão do STJ reconhece que os mecanismos
institucionais de atualização
do rol são o melhor caminho para a introdução de
novas tecnologias no sistema. Hoje, o Brasil tem um
dos processos de incorporação de tecnologias mais
rápidos do mundo, podendo ser finalizado em quatro meses. Essa avaliação é
feita de maneira democrática, após a participação de
associações de pacientes,
associações médicas e especialistas.
Segundo a FenaSaúde, todo este arcabouço regulatório, preservado pela decisão
do STJ, garante a sustentabilidade do sistema e beneficia
tanto beneficiários quanto as
empresas do setor, e mantém
o modelo suplementar de assistência à saúde do brasileiro
alinhado aos sistemas mais
organizados e eficazes de todo o mundo.

Pontos definidos
O especialista em saúde
suplementar do Urbano Vitalino Advogados, Gustavo
Calmon, reuniu os principais pontos definidos durante a sessão, conforme
critérios apresentados pelo
ministro Villas Bôas:

1 – O Plano de Saúde
não é obrigado a arcar com
o custo fora do Rol quando
há outro procedimento eficaz e efetivo já incorporado;
2 – Pode haver a contratação adicional de cobertura;
3 - Não havendo substituto terapêutico, poderá
haver o custo pela operadora desde que: a) não tenha
sido indeferido pela ANS a
incorporação no rol; b) haja
a comprovação de sua eficácia em estudos baseados
em evidência; c) haja recomendação pelos principais
órgãos, sobretudo, a Conitec; e d) que seja aberto o
diálogo para magistrados e
técnicos para fins de esclarecimentos.
Para o especialista, a decisão foi a mais acertada,
visto que atende às expectativas do mercado ao mesmo tempo em que poderá
o consumidor ter acesso a
eventual cobertura adicional, de acordo com as suas
necessidades.

Pesquisa mostra que Lula já vence no primeiro turno

E

m um cenário com
maior número de
pré-candidatos,
pesquisa da Quaest Consultoria, contratada pela
Genial Investimentos e divulgada nesta quarta-feira,
mostra que o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) lidera as intenções de
voto para a Presidência e
venceria a eleição em primeiro turno.
Na pesquisa estimulada,
quando o entrevistado rece-

be uma lista prévia com os
nomes dos presidenciáveis,
Lula se destaca com 46%,
contra 30% do presidente
Jair Bolsonaro (PL), e 7% de
Ciro Gomes (PDT). Considerando apenas votos válidos
(descartados indecisos (6%) e
brancos e nulos (7%) o petista aparece com 52,87% das
intenções de voto.
André Janones (Avante)
soma 2%, enquanto Simone
Tebet (MDB) e Pablo Marçal (Pros) têm 1% cada. Os

A Cooperativa Pop Amigos Meio Ambiente Ltda. - Coopama, convida seus
associados para a Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 20 de junho de 2022, em sua sede na Rua Miguel Ângelo, 385 - Maria
da Graça - Rio de Janeiro - RJ, com a primeira chamada às 09:00h, segunda às 09:30h e terceira e última chamada às 10;00h. Pauta: Mudança do
Nome Fantasia da Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente Ltda.

Rápidas
No recém-lançado livro Valor aprisionado: crise, trabalho
e cárcere desde o capitalismo brasileiro (editora Dialética), o
advogado criminalista Gabriel Abboud revela como o
movimento de privatização prisional é parte do avanço do
capitalismo sobre as distintas instâncias da formação social brasileira *** A neuropsicóloga Fátima Dantas lança,
nesta quinta-feira, o e-book Autoconhecimento, a chave para o
equilíbrio da ansiedade, às 16h30, na Sala de Cultura Leila Diniz, em Niterói (RJ) *** Também nesta quinta, a partir das
20h, será realizada a posse da vice-presidente do IARGS,
Alice Greccchi, como presidente da Acise, em Esteio (RS)
*** Os interessados em apresentar artigos no II Congresso ITCN de Meios de Pagamento e o Futuro do Dinheiro,
que se realizará em 11 e 12 de agosto, têm até 13 de junho
para encaminhar um resumo de 2 a 4 páginas para análise:
mariana.chaimovich@itcn.org.br *** O laboratório Lach,
no Rio de Janeiro, recebe certificação do IBES International – que leva em conta as melhores práticas de prevenção e enfrentamento à pandemia de coronavírus *** O
advogado Aurélio Amaral, ex-diretor da Agência Nacional
do Petróleo (ANP), é o novo sócio-consultor da banca
Schmidt Valois Advogados *** André Melo, presidente da
ONG Nóiz Projeto Social, falará sobre “Inclusão Social e
Diversidade”, no Diálogos da Diversidade, 14 de junho, às
19h, via Instagram @embaixadoresrio

No entendimento da instituição, a decisão do STJ
significa o respeito à ciência, que tem se mostrado
tão importante para salvar
vidas na pandemia. O rol
da ANS é definido com base nas melhores evidências
científicas, por colegiados
plurais, democráticos, com
representantes de todos os
segmentos envolvidos, incluindo pacientes, ressalta
a federação, acrescentando ser importante reforçar
“que ninguém perderá acesso a procedimentos. A decisão traz mais, e não menos,
segurança e assistência aos
beneficiários de planos de
saúde.

demais aparecem com 0%.
Esses pré-candidatos empatam na margem de erro,
que é de dois pontos percentuais para mais ou para
menos.
A atual pesquisa não é
comparável com a anterior
do mesmo instituto, porque os cenários testados e
os candidatos apresentados
aos eleitores são diferentes.
No levantamento divulgado
em 11 de maio, Lula tinha
46%; Bolsonaro, 29%; Ciro,

7%; Janones e João Doria
(PSDB), 3% cada; Tebet e
Felipe D’Avila (Novo), 1%
cada.
O levantamento ouviu
2.000 pessoas de 27 estados, face a face, entre os
dias 2 e 5 de junho. O índice de confiança, segundo o
instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR03552/2022 e teve o custo
de R$ 268.742,48.

SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE REGISTRO DE CHAPAS

SANB PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA LTDA
02.254.093/0024-00
CONCESSÃO DE LICENÇA: A SANB PROMOTORA DE VENDAS E
COBRANCA LTDA torna público que recebeu da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de São Gonçalo- SEMMA, através do processo nº
27.459/2021 a Certidão Municipal de Inexigibilidade nº 04/2022 com validade indeterminada para atividades de intermediação e agenciamento
de serviços e negócios em geral (promotora de vendas e cobrança), localizada na Rua Dr Nilo Peçanha, 56- loja 12-Centro-São Gonçalo-RJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA – RJ (SINPROITA)
CNPJ: 23.178.519/0001-60
O Presidente do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de Itaperuna
– RJ (SINPROITA), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os senhores associados em pleno gozo dos seus direitos sindicais
para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada na Rua Coronel
Pimenta, 40, Sala 104, Centro, Itaperuna no dia 23 de junho de 2022,
às 10:00 horas, em primeira chamada, com a participação da maioria
(metade mais um) dos associados com direito a voto e às 10:30 horas em
segunda e última chamada, com qualquer número de participantes para a
seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de contas do exercício de 2021, para
deliberação da assembleia, com parecer do Conselho Fiscal; 2) Assuntos
relacionados gerais, de acordo com a ordem do dia.
Itaperuna-RJ, 23 de junho 2022.
Ass. Dalzy Schuab Moulins
Presidente do SINPROITA.

Em cumprimento ao disposto no artigo 32, do Estatuto deste Sindicato, e
em face das atribuíções conferidas ao Presidente do Sindicato dos
Publicitários e Agenciadores de Propaganda e Publicidade do Estado do
Rio de Janeiro, este faz saber que, encerramos os trabalhos e o prazo para
registro de Chapas para concorrerem às Eleições de Renovação da
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à Federação
Nacional dos Publicitários, a ser realizada em 27 de junho de 2022, houve
inscrição de apenas uma Chapa. Assim, na forma dos Estatutos Sociais da
Entidade, apresenta a Chapa Única concorrente, cujos nomes comporão a
Cédula Eleitoral Única com seus respectivos cargos:
DIRETORIA EXECUTIVA

SUPLENTES DA DIRETORIA

José Agenilson Santos - Presidente
Jorge Maurício dos Santos - Secretário Geral
Cleverson Valadão Ridolfi - Sec. de Finanças
Ana Cristina Costa Lopes - Sec. de Com. Externa
Roberto Souza Monteiro - Sec. do Trab. e Prev.
Luciana Valéria J. de Farias - Sec. Ass. Soc. Cult. Rec.
Rafael Artur de Azevedo Moraes - Sec. Patrimônio

Jorge da Conceição
Amanda de Carvalho M. Campean
Orlando Pandelo Vazquez
Pedro Aurélio Guedes Matos
Luiz Alves dos Santos
Gilberto Garcia
Romualdo Ayres Costa

CONSELHO FISCAL EFETIVO

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Benildes Marília Sampaio Viana
Berenice Maria da Silva
Nilandi Carneiro de Oliveira

Wilson Valadão Ridolfi
Camila Silva Santos

DELEGADOS EFETIVOS

DELEGADOS SUPLENTES

José Agenilson Santos
Cleverson Valadão Ridolfi

Jorge Maurício dos Santos
Luciana Valéria Jardim de Farias

Obs.: A partir desta data, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para
impugnação de candidaturas desta relaçao.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2022.
José Agenilson Santos
Presidente

4 Negócios & Empresas

LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio1@gmail.com

Leilão de objetos de
Marilyn Monroe

O

s admiradores de Marilyn Monroe aguardam leilão de uma coleção com mais de 100 objetos que
pertenceram à icônica atriz e modelo norte-americana,
incluindo trajes clássicos, joias e anotações manuscritas,
que será realizado pela casa de leilões Julien’s Auctions em
conjunto como o canal de televisão Turner Classic Movie.
O leilão está programado para os dias 15 e 17 de julho e
acontecerá simultaneamente em galeria física, na cidade de
Beverly Hills, e online, na juliensauctions.com
Destacam-se entre os itens leiloados os trajes de collant
de lantejoulas de cetim pretos usados por Monroe e pela
atriz Jane Russell no filme Os Homens Preferem as Loiras,
de 1953. Calcula-se que o par de roupas seja vendido por
entre US$ 80 mil e US$ 100 mil, cerca de R$ 382 mil e R$
478 mil na cotação atual.
E um conjunto de brincos de cesta floral dourado da
Napier, utilizado por Monroe em fotos de divulgação do
filme Como Agarrar um Milionário, de 1953, devem chegar
entre US$ 60 mil e US$ 80 mil, por volta de R$ 287 mil e
R$ 382 mil.

Destaque de sobreloja em Icaraí
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está destacando leilão da sobreloja 207 localizada no Center V (Condomínio
do Edifício Vent Vert), Rua Lopes Trovão, 134, Icaraí, Niterói/RJ. O imóvel tem vista para as ruas Lopes Trovão e
parte da Gavião Peixoto. Está localizado em bairro nobre,
próximo ao transporte público, mais precisamente no polo comercial do bairro, além de colégios e todos os serviços comuns aos grandes centros urbanos. Avaliação: R$
645.973,00. Leilão aberto.

Anúncio de apartamento na Lagoa
Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) anuncia leilão
do apartamento 301 na Avenida Epitácio Pessoa, 1976
– Edifício Solar da Lagoa. O imóvel possui 312m² e três
vagas na garagem. O edifício encontra-se em bom estado
de conservação. A portaria possui piso em granito cinza e
bancada em mármore preto, com cadeira para o porteiro e
portas em blindex fumê. Jardineiras externas com escada de
acesso para a portaria social e entrada de serviço na lateral;
a garagem é térrea e no primeiro andar. Os apartamentos
são acessados por 2 elevadores, 1 social e 1 de serviço, em
funcionamento. Avaliação: R$ 6.201.350,00. Leilão aberto.

Oportunidade de apto vazio no Méier
Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) informa a
realização de leilão de apartamento 110 com 65m² situado
na Rua Carolina Santos, 95, no Méier, Rio de Janeiro, RJ.
Divisão: 2 quartos, sala em 2 ambientes, banheiro, cozinha,
com dependência e banheiro de serviço. Prédio com 11
apartamentos por andar, condomínio fechado, com portaria
24 horas, 2 elevadores, salão de festas, sem vaga de garagem. Avaliação: R$ 200.000,00. Leilão em andamento.

Oferta de imóvel comercial no Centro
Alexandre Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) organiza leilão da sala 802 do Condomínio do Edifício Imperador, situada na Rua Imperatriz Leopoldina, 8, Centro, Rio de Janeiro/RJ. O prédio comercial tem data de
construção de 1961, portaria e elevadores em regular de
conservação. A sala possui área oficialmente edificada de
25m². A região encontra-se servida de energia elétrica,
rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede
de água e esgotos. O imóvel fica em local de grande comércio do Centro do Rio de Janeiro, com estação de VLT
bem próxima. Avaliação: R$ 90.000,00. Leilão aberto.

Divulgação de casa em Itaipu
Silvani Lopes Dias (leiloeirasilvani.com.br) divulga
leilão de casa na Ria Padre Frederico Gioia, lote 8, quadra D, em Itaipu, Niterói/RJ. O imóvel construído em alvenaria, telhado colonial, garagem, varanda com revestimento de cimento, porta-corpo de madeira, cozinha (piso
frio e azulejos na parede), sala (piso frio), corredor (piso
frio), 3 quartos (piso frio), sendo 1 suíte com closet, vaso,
pia e blindex, 1 banheiro com vaso, pia e blindex, portas
e janelas de madeira, área externa com revestimento de
cimento; em regular estado de conservação. Avaliação:
RS 225.000,00. Leilão em andamento.

Quinta-feira, 9 de junho de 2022 l Monitor Mercantil

Namorados: menos gente compra,
porém gasta mais que em 2021

P

esquisa realizada pela empresa de inteligência analítica Boa
Vista mostra que a intenção
de compra no Dia dos Namorados de 2022 registrou
queda em relação ao ano
anterior. Agora, somente 42% dos entrevistados
declararam que irão comemorar a data e presentear
a pessoa amada. Em 2021
esse índice era de 64%. Em
compensação, entre quem
vai comprar presente, 41%
pretendem gastar mais em
relação a 2021. Outros 25%
gastarão menos e 34% investirão a mesma quantia.
O tíquete médio este ano é
de R$ 327, ante R$ 310 registrados em 2021.
Acompanhando a tendência dos últimos anos, os
itens mais procurados para
presentes devem ser vestuário e calçados (31%), viagem (15%), beleza e perfumaria (14%), celular (11%),
alimentação fora de casa

(10%), e por último, chocolates (3%) e flores (3%).
A pesquisa traz uma boa
notícia também para o comércio presencial. Entre os
consumidores entrevistados, 79% pretendem realizar suas compras em locais
físicos, principalmente em
shoppings (46%), seguido
por lojas de rua (32%), magazines (15%) e hipermercados (7%). Apenas 21%
dos entrevistados declararam que farão compras virtuais. A pesquisa também
apontou que mais da metade dos consumidores estão
confiantes e apostam em
uma melhora da economia
ao longo do ano de 2022,
se comparado a última data comemorativa do varejo
(Dia das Mães), passando
de 49% para 54% das menções.
O levantamento da Boa
Vista também identificou
que 52% dos consumidores
pretendem pagar o presente

Sex shops online
esperam faturar bem
com Dia dos Namorados

O

s lojistas online
do
segmento
erótico estão
faturando alto em datas
comemorativas, como a
do Dia dos Namorados.
Segundo levantamento
da Nuvemshop, plataforma de e-commerce
líder na América Latina,
nas semanas que antecedem o Dia dos Namorados, o faturamento das
vendas online das PMEs
por meio do e-commerce
cresceu 237% em 2020,
em relação ao ano anterior, e 59% em 2021, enquanto o total de produtos vendidos subiu de 1,9
milhão em 2020 para 2,5
milhões em 2021.
Um exemplo de sucesso é a Egalité, que utiliza a
plataforma de e-commerce
Nuvemshop Next, tem
faturamento anual de R$
2 milhões e teve um crescimento de 340% nos últimos dois anos. “Com a
pandemia, mais pessoas
começaram a falar sobre
o assunto, principalmente
com seus parceiros. Além
dos casais, muitas mulheres
solteiras passaram a querer
experimentar os produtos e
a se conhecer melhor”, comenta a empresária Luana
Lumertz.
A empreendedora ainda percebe uma procura
maior dos produtos eróticos no período de Dia dos
Namorados. Em 2021, por
exemplo, a data dos casais
superou a tradicional Black
Friday. “Nosso ticket médio
aumenta 100% no Dia dos
Namorados, chegando a

500 reais por compra”, destaca Luana.
Outro case com bons
resultados no período é a
loja online Amor de Luxo,
que está entre as maiores lojas do segmento do
país. De acordo com Daniel Ferreira, proprietário,
“as promoções e um bom
atendimento online contribuem para o sucesso de
nossas vendas. O período
do Dia dos Namorados
é o nosso Natal. A partir
do final de maio as vendas
online alavancam e as buscas por nossos produtos
aumentam”.
O empreendedor da
Amor de Luxo, de Brasília, disponibiliza franquias
para diversos estados. Ele
também conta que o ticket
médio durante a data especial para os casais aumenta
e explica que há disponibilidade de produtos para todo
o Brasil com frete gratuito a
partir de determinado valor
de compra.
Para Luiz Natal, especialista em e-commerce e
gerente de desenvolvimento de plataforma da Nuvemshop: “o crescimento das
vendas online das lojas de
produtos eróticos mostram
que o e-commerce se tornou uma oportunidade de
alto faturamento para segmentos, que antes encontravam desafios nas lojas
físicas. Aliar uma boa plataforma online com estratégias de divulgação consistentes e uma logística eficaz
é a chave para muitos tabus
serem quebrados no varejo”, finaliza.

de Dia dos Namorados de
forma parcelada, um aumento de 5% se comparado
a intenção de 2021. O principal meio de pagamento
entre quem irá parcelar as
compras continua sendo o
cartão de crédito, com 87%
das menções. O financiamento por meio de carnês
ou boletos aparece com
10% e demais meios 3%.
Houve queda na intenção
de pagar as compras à vista.
Passou de 53% em 2021 para 48% em 2022 e para este
grupo de consumidores, os
meios de pagamentos mais
utilizados deverão ser o cartão de débito e PIX, com
44% e 20%, respectivamente.
Cerca de 73% afirmaram
que não contratariam crédito para comprar nessa data.
Apenas 27% dos consumidores estariam predispostos
a contratação de crédito para as compras do período.
O levantamento entre-

vistou 600 respondentes,
homens e mulheres, acima
de 18 anos e residentes nas
principais capitais do país.
Para leitura geral dos resultados, deve-se considerar
90% de grau de confiança e
margem de erro de 3%, para mais ou para menos.
Já de acordo com a NielsenIQ, a estimativa é que os
brasileiros gastem em média R$ 481, contra R$ 276
em 2021, um aumento de
74% no tíquete médio.
O estudo aponta que as
pessoas que ganham entre
R$ 4 mil e R$ 11 mil são as
mais propensas a comprar
algo para o parceiro, representando 31,5% do total
dos entrevistados. Em seguida, aparecem as que recebem entre R$ 2,2 mil e R$
4,4 mil. A pesquisa indicou
ainda que roupas e cosméticos estarão entre os principais presentes escolhidos,
com destaque também para
as bebidas alcóolicas.

Numeral 80 Participações S.A.
CNPJ/ME nº 02.084.220/0001-76 - NIRE 35.3.0033455-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 29 de Abril de 2022
(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos
acionistas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Em 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da Numeral 80 Participações S.A.
(“Companhia”), na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101
e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011. Convocação: Conforme previsto
no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação, visto estar presente a totalidade dos
acionistas. Presença: Presentes acionistas representando 100% das ações do capital social com direito
a voto, conforme assinaturas apostas ao final desta ata. Publicações: Relatório da Administração e
Demonstrações Financeiras, publicados no jornal Monitor Mercantil, na versão digital e na versão impressa
na página 21, ambos no dia 28 de abril de 2022, conforme previsto no artigo 289, da Lei nº 6.404/76 e
dispensada a publicação do anúncio a que se refere o artigo 133, §4º da Lei nº 6.404/76. Mesa: Sr. Daniel
Pedreira Dorea, Presidente e a Sra. Cintya Soares Lima, Secretária. Ordem do Dia: Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2021; (ii) deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2021; (iii) Eleger os membros da Diretoria e
(iv) deliberar sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de
2022. Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre o aumento de capital de R$100.000,00 (cem
mil reais), mediante a emissão particular de 100.000 ações ordinárias ao preço unitário de emissão de
R$1,00, fixado com base nas perspectivas de rentabilidade futura, a ser integralizado em moeda corrente
nacional e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Foi
autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária com as seguintes deliberações: Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) Aprovadas as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; (ii) Foi decidido que o prejuízo verificado no exercício
social findo em 31.12.2021 no valor de R$ 91.930,01 (noventa e um mil, novecentos e trinta reais e um
centavo) seja lançado na conta de Prejuízos Acumulados, do Patrimônio Líquido; (iii) Foram eleitos
como membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizarse em 2024: Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 62.278.276-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 405.695.435-68, com
endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º
andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo
de Diretor-Presidente e Diretor de Operações; Daniel Pedreira Dorea, brasileiro, casado, administrador de
empresas e advogado, portador da carteira de identidade nº 858269368, expedida pela SSP/BA e inscrito
no CPF/ME sob o nº 007.966.045-25, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São
Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza
(RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor Econômico-Financeiro; Ricardo dos Santos
Buteri, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.119.214,
expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 022.898.277-46, com endereço profissional localizado
na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102,
Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor Comercial. Os
Diretores tomaram posse nesta data em termo em separado, lavrado em livro próprio arquivado na sede
da Companhia, e declaram não haver impedimento para o exercício da função, nos termos do parágrafo 1º
do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/02. (iv) Foi aprovada a remuneração anual global para os administradores
fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em Assembleia Geral Extraordinária: Aprovado o aumento
de capital de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mediante a emissão particular de 69.020 ações ordinárias
e 30.980 ações preferenciais ao preço unitário de emissão de R$1,00 (um real), fixado com base nas
perspectivas de rentabilidade futura, a ser integralizado em moeda corrente nacional no ato da subscrição.
Estando presente a única acionista da Companhia (Santos Brasil Participações S.A. - SBPar), acionista
esta que já firmou o boletim de subscrição (Anexo I desta ata), o qual consigna a subscrição da totalidade
do aumento de capital sendo ele integralizado no ato da subscrição. A vista da subscrição e integralização
do aumento de capital ora aprovado, é alterado o caput art. 5º do Estatuto Social, que passa a prevalecer
com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta
mil reais), dividido em 1.530.000 (um milhão, quinhentos e trinta mil) ações, sendo 1.056.006 (um milhão,
cinquenta e seis mil e seis) ações ordinárias e 473.994 (quatrocentas e setenta e três mil e novecentas e
noventa e quatro) ações preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a
lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril
de 2022. Daniel Pedreira Dorea - Presidente; Cintya Soares Lima - Secretária. Assinaturas: Santos Brasil
Participações S.A. - Daniel Pedreira Dorea - Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores;
Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Diretor Presidente. JUCESP nº 280.700/22-2 em 02/06/2022. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Covid: para cada R$ 1 em vacinas gerou-se impacto de R$ 9 no PIB

M

ensurar os efeitos
positivos
gerados pela vacinação durante a pandemia de
Covid-19 é um dos objetivos do estudo “O impacto
socioeconômico das vacinas durante a pandemia de
Covid-19” encomendado à
GO Associados pela Pfizer
Brasil, considerando dimensões econômicas, sociais e
sanitárias do país entre os
meses de janeiro de 2020 até
março de 2022.
O levantamento estima
que, para cada R$ 1 investido
em vacina, gerou-se um impacto positivo no Produto
Interno Bruto (PIB) de R$
9. “Esse impacto demonstra que vacinar é o melhor
investimento em termos de
saúde pública”, explica Gesner Oliveira, professor da
Fundação Getúlio Vargas
e sócio da GO Associados,
consultoria que conduziu o
estudo.

Além disso, o estudo
avalia que a vacinação em
massa, em âmbito nacional, evitou, ao menos,
500 mortes por dia só nos
primeiros quatro meses,
a partir de fevereiro de
2021. “Lidar com todos os
desafios da pandemia foi
devastador, mas a vacinação trouxe a esperança. A
divulgação desse estudo
nos mostra, mais uma vez,
a importância dos imunizantes como meio para
proteção da saúde”, afirma
Adriana Ribeiro, diretora
Médica da Pfizer Brasil.
Recusa e demora
Importante lembrar que
o governo do presidente
Jair Bolsonaro recusou, em
2020, pelo menos três ofertas formais, das 11 ofertas
de fornecimento de vacinas
contra a Covid-19. Todas as
propostas foram ignoradas

pelo Ministério da Saúde.
Essa ação de Bolsonaro
colocou o Brasil em atraso
em comparação aos outros
países. Cerca de 50 nações
começaram a vacinação antes. Além do atraso, o país
acabou sendo prejudicado
em acordos de compra de
novos imunizantes.
Em depoimento realizado dia 13 de maio de 2021,
na CPI da Covid-19, de
acordo com o gerente-geral
da Pfizer na América Latina,
Carlos Murillo, as primeiras remessas do imunizante
poderiam ter sido entregues
ao país ainda em dezembro
de 2020, o que permitiria
iniciar a campanha de vacinação com cerca de um mês
de antecedência (as primeiras doses começaram a ser
aplicadas no país em 17 de
janeiro de 2021).
Segundo pesquisa da
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) o número de mor-

tes por Covid-19 no Brasil
em 2020 chegou a 230.452.
Ou seja, mortes poderiam
ter sido evitadas se as vacinas fossem rapidamente adquiridas pelo governo Bolsonaro.
Estudo
Foi realizado um exercício econométrico para
avaliar a relação causal do
avanço da cobertura vacinal
brasileira sobre a melhora de
variáveis de interesse como
mobilidade e letalidade do
início da pandemia até março de 2022. “Os resultados
da investigação evidenciam
como a vacinação promoveu a retomada das atividades, incluindo a geração de
trabalho e renda”, explica
Gesner Oliveira, professor
da Fundação Getúlio Vargas
e sócio da GO Associados,
consultoria que conduziu o
estudo.

Dentre as conclusões,
também se destacou a relação custo-benefício da
luta contra a Covid-19. Do
total de R$ 784,9 bilhões
de recursos previstos entre
2020 e 2022 direcionados ao
combate da pandemia, R$
67 bilhões foram destinados
à aquisição de vacinas e de
insumos para prevenção e
controle da doença. Dessa
forma, os imunizantes representaram 8,55% do total,
constituindo um dos itens
de melhor retorno de investimento. “A vacina ajuda
combater a pandemia sem
machucar a economia”, resume Gesner.
Outros aspectos que o
levantamento trouxe à tona
foram o avanço desigual da
vacinação no país, seja em
termos regionais, seja por
faixa etária – a imunização
infantil ainda encontra resistência – e a importância das
campanhas de incentivo à

vacinação, ressaltando a necessidade de cumprimento
do calendário e do esquema
vacinal (doses de reforço),
além do combate às fake
news.
O impacto econômico
da pandemia levou o país a
maior queda no PIB desde
1996 (início da série histórica do IBGE). O IPCA
esteve dentro da meta em
2020 (4,52%), entretanto,
estourou a meta em 2021
(10,06%)
O desemprego bateu o
recorde de 14,7% no primeiro trimestre de 2021.
Estima-se que, em meados
de 2021, cerca de 30% do
total de trabalhadores ocupados tinha renda de até um
quarto do salário-mínimo,
de R$ 1.100,00. Em termos absolutos, entre 2020 e
2021, o número de pessoas
com renda considerada muito baixa passou de 20,2 milhões para 24,5 milhões.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021, colocando-se à disposição para qualquer esclarecimento. Rio de Janeiro, 02/05/2022 A Administração
Balanços Patrimoniais Em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Períodos
Demonstrações dos Fluxos de Caixa Períodos Findos
Findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Nota 31.12.2021 31.12.2020 31.12.202131.12.2020
Capital Prejuízos
Controladora
Consolidado
Ativo
(Reapre(ReapreNota social acumulados Total
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
sentado)
sentado)
(ReapresenFluxos de caixa das
(Reapre(ReapreCaixa e Equivalentes de
tado)
atividades operacionais:
sentado)
sentado)
caixa
5
1
1
9
1.134 Saldos em 31/12/2019
359.781
(392.631) (32.850) Prejuízo do exercício antes do
Títulos e valores mobiliários
6
–
–
39.352
21.434 Aumento de capital
14
15.005
–
15.005 I.R. e da C.S.
(178.682) (113.320) (176.030) (111.648)
Contas a receber de clientes 7
–
–
61.181
83.282 Prejuízo do exercício
–
(113.320) (113.320) Ajustes para conciliar o prejuízo
Imóveis a comercializar
8
–
– 392.665 299.142 Saldos em 31/12/2020
374.786
(505.951) (131.165) do exercício antes do I.R. e da
Estoques
9
–
–
3.848
3.904 Aumento de capital
14
82.544
–
82.544 C.S. com os fluxos de caixa
Adiantamento de fornecedores
–
–
5.569
6.400 Prejuízo do exercício
–
(178.682) (178.682) Depreciações e amortizações
–
–
2.836
2.694
Outras contas a receber
–
–
16.889
17.043 Saldos em 31/12/2021
457.330
(684.633) (227.303) Rendimentos de títulos de
Seguros a apropriar
–
–
623
623
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
renda fixa
–
–
(1.308)
(166)
Outros
–
–
2.118
2.334
Juros e variações
Demonstrações dos Resultados Períodos Findos em 31 de Dezembro
1
1 522.254 435.296
monetárias, líquidos
–
–
505.975
249.303
de 2021 e 2020 (Em milhares de reais exceto o prejuízo por ação)
Não circulante
Provisão para contingências
–
–
(3.472)
6.425
Controladora
Consolidado
Realizável a longo prazo
Provisão para distratos, líquida
–
–
(11.941)
1.425
Nota 2021
2020
2021
2020
Contas a receber de clientes 7
–
–
42.769
42.961
–
–
1.048
2.758
(Reapre(Reapre- Provisão para risco de crédito
Terrenos a incorporar
10
1.746
1.746
1.746
1.746
–
–
517
3.750
sentado)
sentado) Ajuste a valor presente
Seguros a apropriar
–
–
1.193
1.816 Receita operacional líquida
21
–
– 63.649 90.464 Resultado da equivalência
Imóveis a comercializar
8
–
– 2.659.044 2.473.813 Custos de construção
178.682
113.320
–
–
–
–
(288)
(542) patrimonial
AFAC
20
3.542
55.108
–
– Custo dos imóveis vendidos
–
–
317.625
154.541
22
–
– (74.010) (92.350)
Outros
–
–
8.065
7.191 Prejuízo bruto
–
– (10.649) (2.428) Redução (acréscimo) em ativos:
5.288
56.854 2.712.817 2.527.527 Despesas operacionais
Imóveis a comercializar
–
– (279.166)
(87.457)
Imobilizado
12
–
–
30.496
33.357 Despesas gerais e administrativas 23
–
–
17.144
(555)
–
– (27.821) (41.837) Contas a receber
Intangível
–
–
3
3 Despesas comerciais
–
–
831
1.081
24
–
– (2.140) (3.888) Adiantamentos a fornecedores
5.288
56.854 2.743.316 2.560.887
–
–
56
467
11 (178.682) (113.320)
–
– Estoques
Total do Ativo
5.289
56.855 3.265.570 2.996.183 Outras despesas
–
–
623
2.005
–
– (1.083) (2.825) Seguros a apropriar
Controladora
Consolidado
Outros contas a receber
–
–
154
215
Resultado operacional antes do
Nota 31.12.2021 31.12.2020 31.12.202131.12.2020 resultado financeiro
–
–
(657)
556
(178.682) (113.320) (41.693) (50.978) Outros
Passivo
(Reapre(Reapre- Resultado financeiro
Acréscimo (redução) em passivos:
25
Circulante
sentado)
sentado) Receitas financeiras
–
–
6.890
(5.034)
–
– 19.200 21.299 Fornecedores
Empréstimos e
–
–
195
(32)
Despesas financeiras
–
– (153.537) (81.969) Obrigações trabalhistas
financiamentos
13
–
– 1.210.416 660.078
–
–
(4.764)
2.842
–
– (134.337) (60.670) Obrigações tributárias
Fornecedores
–
–
38.789
31.899 Prejuízo antes do I.R. e da C.S.
–
–
6.451
(1.372)
(178.682) (113.320) (176.030) (111.648) Outros
Contas a pagar
10
1.746
1.746
1.746
1.746 I.R. e C.S.
–
–
65.382
67.257
26
–
– (2.652) (1.672)
Débitos Tributários
14
–
–
7.071
8.004 Prejuízo do exercício
–
–
(8)
(178.682) (113.320) (178.682) (113.320) I.R. e C.S. pagos
Obrigações trabalhistas
15
–
–
4.355
4.160 Prejuízo por ação do capital social
–
–
(80.900) (100.074)
(0,038) (0,024) (0,038) (0,024) Juros pagos
Adiantamentos de clientes
Recursos liquidos aplicados
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
nas vendas com permutas 16.1
–
–
2.716
2.983
nas atividades operacionais
–
–
(15.518)
(32.825)
Adiantamentos de clientes
mediante o lançamento gradativo de empreendimentos imobiliários diversificados, Fluxos de caixa das
nas vendas a promitentes
–
–
15
15 construídos e incorporados por SPEs Imobiliárias controladas pela Cia., e concen- atividades de investimento:
Outros adiantamentos a
trará, também, todas as relações com terceiros que, de qualquer maneira, possam Aplicações em títulos de
clientes
19
–
–
87.645
87.645 repercutir ou influenciar na estratégia de desenvolvimento do Bairro Ilha Pura. A Ilha renda fixa
–
– (128.617)
(99.975)
Outros
–
1
3.858
3.727 Pura, tem como único investimento a Ilha Pura 01 Empreendimento Imobiliário S.A., Resgates de títulos de renda fixa
–
–
112.007
79.226
1.746
1.747 1.356.611 800.257 SPE Imobiliária responsável pela construção e incorporação dos empreendimentos Acréscimos de imobilizado
–
–
(13)
–
Não circulante
–
–
38
299
imobiliários que constituíram a Vila dos Atletas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Baixa de imobilizado
Empréstimos e
Rio 2016, os quais totalizaram 3.604 apartamentos, dispostos em 31 prédios de 17 Recursos líquidos aplicados
financiamentos
13
–
– 2.073.269 2.215.780 pavimentos, distribuídos por sete condomínios independentes com apartamentos de nas atividades de investimenEmpréstimos com partes
–
–
(16.585)
(20.450)
2 a 4 quartos. No dia 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou tos
relacionadas
16.2
–
–
28.345
26.766 o coronavirus (COVID-19) como pandemia. Desde então, o vírus vem se alastrando Fluxos de caixa das atividaAFAC
20
3.542
55.108
3.542
55.108 rapidamente ao redor do mundo. A Cia. está monitorando de perto todas as evolu- des de financiamento:
Débitos Tributários
14
–
–
7.923
1.602 ções e tomando medidas mitigatórias para garantir a segurança de todos os seus AFAC
–
–
(51.566)
36.006
Tributos diferidos
26
–
–
3.375
4.554 stakeholders. Com base nas premissas acima que sustentam seu plano de negócios, Aumento de capital social
–
–
82.544
15.005
Provisão para perda de
a Administração entende que deve manter o pressuposto de continuidade na elabo- Recursos líquidos gerados
investimento
11
227.304
131.165
–
– ração das demonstrações financeiras, bem como não reconhecer impairment sobre nas atividades de financiaProvisão para contingências 17
–
–
10.397
13.870 seus ativos de longo prazo, em 31/12/2021. 2– Apresentação e Elaboração das mento
–
–
30.978
51.011
Provisão para garantias
18
–
–
9.411
9.411 Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras individuais e consoli- Redução de caixa e equiva230.846
186.273 2.136.262 2.327.091 dadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo lentes de caixa
–
–
(1.125)
(2.264)
Patrimônio líquido
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) Demonstração da variação no
Capital social
20
457.330
374.786 457.330 374.786 e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting caixa e equivalentes de caixa:
Prejuízos acumulados
(684.633) (505.951) (684.633) (505.951) Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Caixa e equivalentes de caixa
(227.303) (131.165) (227.303) (131.165) Os valores contidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas são no inicio do exercício
1
1
1.134
3.398
Total do passivo
5.289
56.855 3.265.570 2.996.183 expressos em reais (R$), sendo essa a moeda do ambiente econômico no qual a Cia. Caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
1
1
9
1.134
atua (“moeda funcional”), arredondados em milhares (R$ 000), exceto quando indica- no fim do exercício
do de outra forma, e foram elaborados de acordo com o princípio do custo histórico, Redução de caixa e
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
–
–
(1.125)
(2.264)
com exceção dos títulos de renda fixa, que são instrumentos financeiros mensurados equivalentes de caixa
Individuais e Consolidadas Em 31/12/2021 e 2020
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
pelo valor justo por meio do resultado e dos empréstimos e financiamentos que são
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1– Informações Gerais: A Ilha Pura Empreendimentos Imobiliários e Participações mensurados pelo custo amortizado. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são compostas pelas demonstrações financeiras da Cia. e sua conS.A. (“Ilha Pura” ou “Cia.”), sediada na cidade do Rio de Janeiro na Avenida Olof consolidadas foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utiliza- trolada integral a Ilha Pura 01 Empreendimento Imobiliário S.A. As demonstrações
Palme, 305, Barra da Tijuca–RJ, foi constituída em 1º/12/2011 com o objetivo de das nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação financeiras da controlada são elaboradas para o mesmo período de divulgação
realizar incorporação imobiliária e participar na qualidade de sócia de outras socie- das demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, que o da controladora, utilizando políticas contábeis consistentes. Todos os saldades. Em 29/10/2012, a Cia. foi transformada em sociedade anônima sob a atual com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a dos interCia.s, receitas e despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos de
denominação, através do ingresso de 28.535.046 ações ordinárias ao preço de ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas transações interCia.s, são eliminados por completo. Em 2021 e 2020, a Cia. não
R$1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pela Odebrecht Rea- estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de apresentou resultados abrangentes, motivo pelo qual não está sendo apresentada
lizações Imobiliárias S.A. (“Odebrecht Realizações”) e pela Carvalho Hosken S.A. sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor essa demonstração. A autorização para conclusão das demonstrações financeiras
Engenharia e Construções (“Carvalho Hosken”), à razão de 50% por cada acionista. justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de foi concedida pela Administração da Cia. em 03/05/2022. 3. Principais práticas
As ações foram integralizadas por meio da cessão da participação na empresa Ilha liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais riscos para determinação de contábeis: As políticas e práticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas
Pura 01 Empreendimento Imobiliário S.A. (“Ilha Pura 01”), que tem como objetivo e outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envol- consistentemente nos exercícios apresentados nas demonstrações contábeis. A Cia.
realização de incorporação imobiliária. A Ilha Pura 01 foi constituída pelas Acionistas vendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes não espera nenhum impacto material nas demonstrações financeiras, seja pelas
com o objetivo de consolidar a parceria realizada para a criação e desenvolvimento dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico alterações ou novas normas no período de aplicação inicial.
de um novo bairro na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, denominado, inerente ao processo de estimativa, conforme descrito na Nota 4. A Administração
Carlos Felipe Andrade de Carvalho - Presidente;
igualmente, Ilha Pura. O início ao desenvolvimento do Bairro Ilha Pura ocorrerá revisa suas estimativas pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras
Marcelo de Oliveira Pereira Cardoso - Contador – CRC - RJ 088856/O7
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Acionistas da Ilha Pura Empreendimentos Imobiliários distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo- auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
e Participações S.A. RJ–RJ Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras ração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. e sua controlada. • Avaliamos
individuais e consolidadas da Ilha Pura Empreendimentos Imobiliários e Partici- responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
pações S.A. (“Cia.”), identificadas como controladora e consolidado, respectiva- quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a
mente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operaciodemonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de que a Administração pretenda liquidar a Cia. e sua controlada ou cessar suas ope- nal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas ex- rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
plicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, operações. Os responsáveis pela governança da Cia. e sua controlada são aqueles à capacidade de continuidade operacional da Cia. e sua controlada. Se concluirmos
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresen- com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra- que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ções financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidades do auditor pela auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais
financeira, individual e consolidada, da Ilha Pura Empreendimentos Imobiliários e auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
Participações S.A., em 31/12/2021, o desempenho individual e consolidado de suas objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras indi- inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para viduais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria levar a Cia. e sua controlada a não mais se manterem em continuidade operacional. •
Brasil e com as normas internacionais de relatórios (IFRS) emitidas pelo International contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi con- não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações finanduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes ceiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera- financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. •
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Como financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis
Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente,
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independen- a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individu- temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
ais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção RJ, 03/05/2022.
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
Mário Vieira Lopes
relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificaCONTADOR–CRC-RJ-060.611/O-0
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi- ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
José Carlos de Almeida Martins
tir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de CRC-RJ-2026/O-5
CONTADOR–CRC-RJ-036.737-0
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GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 27 de Abril de 2022
Hora e Local: às 15:00 horas, por meio digital. Quorum: Acionistas que representam 90,26
(noventa inteiros e vinte e seis centésimos por cento) do Capital Social com direito a voto.
Convocação: Convocações no Monitor Mercantil impresso e digital nos dias 25, 26 e 29 de
março de 2022. Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2021 publicadas no Monitor
Mercantil impresso e digital do dia 20 de abril de 2022. Mesa: Mauro Koogan Lorch, Presidente; Francisco Bilac Moreira Pinto Filho, Secretário. Ordem do Dia: 1) Tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31.12.2021; 2) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros da
Administração (Conselho de Administração e da Diretoria) da companhia; 4) Alteração do
Estatuto Social para refletir o real número de ações em Tesouraria após as aquisições de
ações durante o ano de 2021; 5) Exposição sobre a situação do mercado e 6) Outros assuntos de interesse geral. Documentos Lidos e Autenticados pela Mesa: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em
31.12.2021, com convocação para esta assembleia no Monitor Mercantil impresso e digital
nos dias 25, 26 e 29 de março de 2022 e Demonstrações Financeiras publicadas no Monitor
Mercantil impresso e digital do dia 20 de abril de 2022. Deliberações:As deliberações foram
tomadas por maioria de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos: foi aprovada
a lavratura da presente ata conjunta da AGO e da AGE na forma sumária, como faculta o
parágrafo 1° do artigo 130, da Lei n° 6.404, de 15.12.1976, e alterações posteriores
(“LSA”). Deliberações em AGO: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021. (a) Conforme proposta do Conselho de Administração foram examinadas, discutidas e aprovadas as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da
Companhia relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021. O lucro líquido foi de R$30.494.441,16 (trinta
milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos). Foram distribuídos antecipadamente R$15.393.832,33 (quinze milhões, trezentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos)
mais do que o mínimo obrigatório. O saldo do lucro de R$R$15.100.608,83 (quinze milhões, cem mil, seiscentos e oito reais e oitenta e três centavos) será destinado a Reserva
Especial de Lucros; (2) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos suplentes. Para o Conselho de Administração foram eleitos os
seguintes conselheiros: (i) o Sr. Mauro Koogan Lorch, brasileiro, casado, economista,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Atlântica n° 2.856,
apto. 401, portador da Carteira de Identidade nº 3754594-IFP, inscrito no CPF/MF sob o
no. 543.706.477-20, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) o Sr. Carlos
Lorch, brasileiro, casado, editor, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ,
na Rua Sacopã, nº 852, Bloco 1, apto. 112, portador da Carteira de Identidade nº 037545951-IFP e inscrito no CPF/MF sob o nº 549.960.157-72 como Vice-Presidente do Conselho
de Administração; e, como conselheiros, (iii) a Sra. Isa Koogan Breitman, brasileira, viúva, psicopedagoga, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, naAv. Delfim
Moreira n° 350, cobertura, CEP 22441-000, portadora da carteira de identidade nº
01743661-9, expedida pelo IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 029.138.377-78; (iv) o Sr.
André Koogan Breitman, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Av. Visconde de Albuquerque n° 237, 301, Leblon, CEP
22450-001, portador da carteira de identidade n° 04.248.601-9, emitida pela SSP / RJ /
DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 786.756.697-04 e (v) Ana Luzia Zincone, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade de nº 05833509-2, expedida
pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 892.682.107-20, domiciliada na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Rua das Laranjeiras, nº 550, apto. 1301, Laranjeiras, CEP
22240-006. Após a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram reeleitos os seguintes suplentes: (i) a Sra. Geny Koogan Lorch, brasileira, viúva, do lar, portador da carteira de identidade n° 01270042-3 (IFP/RJ), inscrito no
CPF/MF sob o nº 006.004.827-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
RJ, na Avenida Atlântica, n.º 2.906, cob. 01, Copacabana - CEP 22070-000, como suplente do Sr. Mauro Koogan Lorch; (ii) o Srta. Manoela Alves Pimenta Lorch, brasileira, estudante, solteira, RG n.º 25.469.771-7 (Detran-RJ), CPF n.º: 161.024.807-40, residente e
domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sacopã, nº
852, Bloco 1, apto. 112 - Lagoa - CEP 22471-180, como suplente do Sr. Carlos Lorch; (iii)
a Sra. Claudia Koogan Breitman, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de
identidade n° 04248597-9, expedida pelo IFP e inscrita no CPF/MF sob o nº 952.732.47772, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Aperana, n. 38, ap.
703 - Leblon, como suplente da Sra. Isa Koogan Breitman; (iv) a Sra. Karin Breitman,
brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade n° 07748.161-2 e inscrita no CPF/MF sob o nº 375.914.877-87, residente e domiciliada na Cidade do Rio de
Janeiro, RJ, na Avenida Visconde de Albuquerque, 237/301 - Leblon, como suplente do
Sr. André Koogan Breitman; (v) o Sr. Guilherme Pinto Zincone, brasileiro, divorciado,
editor, portador da carteira de identidade de nº 03951761-0, expedida pelo DETRAN/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº 627.734.967-87, com escritório profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Erasmo Braga, nº 299 - 2º andar - Sala 202, Centro, CEP
20020-00, como suplente da Sra. Ana Luzia Pinto Zincone. Os membros do Conselho de
Administração declararam não estar incursos em qualquer crime que os impeça de exercer
a atividade empresarial e tomaram posse em seus cargos mediante termos lavrados no
Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração e terão prazo de mandato até
a próxima Assembleia Geral Ordinária; (3) Fixar a remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração e da Diretoria) da companhia. Foi fixada a
remuneração anual global dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração em
até R$1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) cabendo ao próprio
Conselho a fixação dos honorários individuais de cada membro; (4) Alteração do Estatuto
Social para refletir o real número de ações em Tesouraria após as aquisições de ações durante o ano de 2021. Com a aquisição de ações pela própria companhia, dos acionistas Rui
Mateus dos Santos, Vânia Pacini Ribeiro dos Santos e Casimiro Payá Piqueres, o total de
ações em Tesouraria passou a ser de 70.921 (setenta mil, novecentos e vinte e uma ações.
Desta forma, o caput artigo 5º. o Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: Artigo 5º - O
capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$27.343.854,56 (vinte e sete milhões, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis
centavos) representado por 1.059.376 (um milhão, cinquenta e nove mil, trezentos e setenta
e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 70.921 (setenta mil,
novecentos e vinte e um reais) mantidas em tesouraria. Resolvem os acionistas consolidar
o Estatuto Social da companhia que segue no Anexo I desta Assembleia; (5) Exposição
sobre a situação do mercado. O Sr. Mauro Lorch reportou a atual situação do mercado; (6)
Outros assuntos de interesse geral. O Sr. André Araújo questionou acerca da Reserva
Especial de Lucros. Foi explicado a ele que a Reserva não significa dinheiro em caixa, mas
a possibilidade de eventualmente, em momento posterior, distribuir os lucros que estão na
conta especial. O Sr. SilvioAraújo questionou qual pode ser o tratamento a ser dado a uma
Reserva de Lucros de mais de R$63 milhões. Sr. Mauro Lorch explicou que a Reserva de
Lucros é composta de vários valores, mas que somente pode ser distribuída se houver
dinheiro em caixa. Nada mais havendo foi encerrada a assembleia. Presentes à Assembleia: Presentes à Assembleia: Mauro Koogan Lorch, Geny Koogan Lorch (p.p. Mauro
Koogan Lorch); Breno Koogan Lorch; Isa Koogan Breitman, André Koogan Breitman; Francisco Bilac Moreira Pinto Filho; Zinco Holding LTDA. (rep. Ana Luzia Zincone); ZAP A2 Ltda
(rep. Aluisio Affonso), Silvio Araújo; André Araújo Silva; Roberta Payá; Sra. Maria do Carmo
Pongeluppi (p.p. Roberta Payá), Rafael Payá (p.p. Roberta Payá) e Vauledir Ribeiro Santos.
Assinatura dos acionistas: Mauro Koogan Lorch, Geny Koogan Lorch (p.p. Mauro Koogan
Lorch), Breno Koogan Lorch, (p.p. Mauro Lorch),André Koogan Breitman, Isa Koogan Breitman, (Zinco Holding LTDA. (Rep.Ana Luzia Zincone), Vauledir Ribeiro Santos,AndréAraújo
Silva, Silvio Araujo, Rafael Payá, (p.p. Roberta Payá), Maria do Carmo Pongeluppi (p.p. Roberta Payá), Roberta Payá, ZAP –A2 Ltda. (Rep.Aluísio TrindadeAffonso) e Francisco Bilac
Moreira Pinto Filho. Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27
de Abril de 2022, às 15:00 horas. Consolidação do Estatuto Social do GEN - Grupo
Editorial Nacional Participações S/A. Capítulo I - Da Denominação, Objeto, Sede e
Duração da Companhia. Artigo 1º -ACompanhia é denominada GEN - Grupo Editorial
Nacional Participações S.A. e reger-se-á por este Estatuto e disposições legais que lhe
forem aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
S.A.”). Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo Único - A Companhia poderá criar e extinguir filiais, agências e escritórios de
representação em qualquer parte do País ou no exterior por deliberação de sua Diretoria,
independentemente de aprovação pela Assembleia Geral. Artigo 3º - O objeto da companhia é a edição, distribuição, comercialização e exportação de livros, em qualquer formato, suporte ou logística, inclusive por meio eletrônico; a comercialização de bases eletrônicas de forma integral ou fragmentada; a prestação de serviços de educação, presencial e ensino a distância; licenciamento temporário ou definitivo de acesso ao acervo de
conteúdos de livros eletrônicos; a prestação de serviços de Educação Profissional e Tecnológica, assim como a participação, na qualidade de sócia ou acionista, em outras sociedades que tenham por objeto atividade editorial ou educacional, no Brasil ou no exterior.
Artigo 4º - O prazo da companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e das
Ações.Artigo 5º - Ocapitalsocial,totalmentesubscritoeintegralizado,édeR$27.343.854,56
(vinte e sete milhões, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e seis centavos) representado por 1.059.376 (um milhão, cinquenta e nove mil,
trezentos e setenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, sendo
70.921 (setenta mil, novecentos e vinte e um reais) mantidas em tesouraria. Parágrafo
Primeiro - Cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias
Gerais. Parágrafo Segundo - A Companhia poderá, dentro do limite do capital autorizado
previsto no Artigo 6º, emitir bônus de subscrição ou outros títulos conversíveis em ações,
conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração, observadas as disposições estatutárias, o(s) acordo(s) de acionistas arquivado(s) na sede da Companhia e as
normas legais aplicáveis. Parágrafo Terceiro - O Conselho de Administração somente
poderá aprovar o aumento do capital social com base no limite de capital autorizado previsto no parágrafo acima para as seguintes finalidades: (i) conversão das debêntures
conversíveis em ações ordinárias; e (ii) emissão e exercício de bônus de subscrição, nos
termos do(s) acordo(s) de acionistas arquivado(s) na sede da Companhia. Artigo 6º - A
Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária e por deliberação do Conselho de Administração, em até 131.026 (cento e
trinta e um mil e vinte e seis) ações ordinárias. Artigo 7º - É vedado a Companhia emitir
partes beneficiárias. Capítulo III - Da Assembleia Geral. Artigo 8º - AAssembleia Geral
reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses após o término de cada exercício social e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas. Artigo 9º - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, na sua falta, pelo Vice-Presidente do órgão, que convidará um acionista, dentre os presentes, para secretariar os trabalhos. Parágrafo Único - Na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Presidente e o Secretário da Mesa serão escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 10 - Os
acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista ou administrador da Companhia ou advogado. Artigo 11 - As Assembleias Gerais deverão ser realizadas em data e horário que
não dificultem o acesso dos acionistas, devendo o edital de convocação conter descrição
precisa dos assuntos a serem tratados. Deverão ser incluídas na pauta das Assembleias
Gerais matérias relevantes e oportunas sugeridas por acionistas minoritários, independentemente do percentual exigido por lei para convocação de Assembleia Geral de acionistas. Artigo 12 - A convocação da Assembleia Geral far-se-á nos termos do artigo 124
da Lei das S.A., devendo ser publicado anúncio por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo,
além do local, data e hora da Assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma deste
Estatuto Social, a indicação da matéria. A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com 15 (quinze) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a Assembleia, será publicado novo anúncio
de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia,
constantes dos respectivos editais de convocação, ressalvadas as exceções previstas na
Lei das S.A. Parágrafo Segundo - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os
acionistas. Parágrafo Terceiro - As deliberações das Assembleias Gerais deverão ser
aprovadas pelos acionistas na forma prevista neste Estatuto Social. Parágrafo Quarto Na Assembleia Geral que tiver por objeto as matérias indicadas no Artigo 13 abaixo, será
necessária a aprovação de acionistas que detenham, no mínimo, a maioria absoluta das
ações do capital social com direito a voto, exceto se maior quorum não for exigido pela Lei
das S.A ou em acordo(s) de acionista(s) arquivado(s) na sede da Companhia. Artigo 13
- Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas na Lei das S.A.: (i) eleger e
destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e, quando instalado, do Conselho Fiscal; (ii) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar
sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; (iii) fixar e/ou alterar a remu-
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neração individual ou global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,
assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal quando instalado; (iv)
atribuir bonificações em ações; (v) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela
administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos e/
ou juros sobre o capital próprio, observadas as disposições legais aplicáveis e os termos
do presente Estatuto Social, bem como deliberar sobre a alteração do dividendo mínimo
obrigatório previsto neste Estatuto Social; (vi) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão ou qualquer outra reestruturação societária que envolva a Companhia, sua
dissolução e liquidação, eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá
funcionar no período de liquidação; (vii) aprovar qualquer alteração deste Estatuto Social,
especialmente para os fins de aumento e/ou redução de seu capital social; (viii) aprovar a
alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou
mais classes de ações de emissão da Companhia e, ainda, a criação/extinção de nova
classe ou espécie de ações da Companhia; (ix) aprovar a concessão de opções de compra de ações aos executivos da Companhia (stock options); (x) aprovar o orçamento de
capital do Grupo GEN proposto pela Diretoria; e (xi) aprovar a contratação, pela Companhia, de pessoas físicas ou jurídicas que sejam pessoas ligadas dos respectivos acionistas
ou quotistas, direta ou indiretamente. Capítulo IV - Da Administração. Artigo 14 - A
Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
cujos membros sejam pessoas naturais, devendo os membros do Conselho de Administração da Companhia e os Diretores ser residentes no País, acionistas ou não. Parágrafo
Primeiro - Os mandatos dos Conselheiros e dos Diretores deverão estender-se até a investidura dos novos administradores eleitos. Parágrafo Segundo - Cabe à Assembleia
Geral fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. A
remuneração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global,
cabendo então ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição. Parágrafo Terceiro - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua
eleição, admitida a reeleição. Capítulo V - Do Conselho de Administração. Artigo 15
- O Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral, será composto de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 7 (sete) membros e suplentes em igual número, acionistas ou
não, sendo um deles designado Presidente, outro designado Vice-Presidente e os demais
designados Conselheiros. Parágrafo Primeiro - Os Conselheiros serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária com mandato unificado de 1 (um) ano para todos os membros,
permitida a reeleição. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administração
eleitos e empossados deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos e empossados seus substitutos. Parágrafo Terceiro - O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito,
salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em
sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, ou seja, que
desempenhem, de acordo com o seu objeto social, a atividade editorial, salvo se houver
dispensa da Assembleia-Geral; ou (ii) que tenham interesses conflitantes com o da Companhia nos termos da Lei das S.A., salvo se houver dispensa da Assembleia-Geral. Não
poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração caso se
configurem, supervenientemente, os mesmos fatores de impedimento. Artigo 16 - Caberá à Assembleia Geral que deliberar sobre a eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e dentre os eleitos, designar o Presidente do Conselho, ao qual
competirá escolher o Vice-Presidente. Em suas ausências ou impedimentos temporários,
o Presidente e o Vice-Presidente se substituirão reciprocamente. Parágrafo Primeiro Caberá ao Presidente, ou, na sua ausência, ao Vice-Presidente, presidir as reuniões do
Conselho de Administração. Parágrafo Segundo - No caso de vacância ou impedimento temporário do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, deverá ser realizada uma Assembleia Geral num prazo de 30 (trinta) dias, para eleger novo membro
em substituição do membro impedido ou retirante. Os membros suplentes dos membros
impedidos ou retirantes os substituirão nas deliberações do Conselho Administrativo até
a eleição de novo membro. Artigo 17 - O Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, 1 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário,
com a presença de pelo menos a maioria de seus membros, deliberando por maioria de
votos, exceto se maior quorum não for exigido pela Lei das S.A., neste Estatuto Social ou
em acordo(s) de acionistas arquivado(s) na sede da Companhia e as normas legais aplicáveis. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão precedidas de convocação de todos os membros, pelo Presidente, com antecedência mínima de
5 (cinco) dias úteis, mediante a entrega de aviso por carta, e-mail ou fax com prova de
recepção; não se realizando a reunião, será encaminhada nova convocação, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. Independentemente das formalidades de convocação, serão consideradas regularmente convocadas as reuniões a que comparecerem
ou manifestarem-se todos os membros do Conselho deAdministração, inclusive por meio
de conferência telefônica, na forma prevista no Parágrafo Segundo abaixo. Parágrafo
Segundo - As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por meio
de conferência telefônica entre seus membros, sendo as mesmas consideradas válidas
e, portanto, produzindo plenos efeitos, desde que suas atas sejam firmadas por todos os
presentes. Parágrafo Terceiro - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. As respectivas
atas deverão indicar as deliberações tomadas e serão assinadas pelos conselheiros
presentes. O Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração ficará arquivado
na sede da Companhia, extraindo-se cópias das atas. Artigo 18 - Compete ao Conselho
de Administração: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (ii) eleger e
destituir os Diretores, bem como fiscalizar sua gestão e fixar as suas atribuições, respeitadas as disposições legais e estatutárias; (iii) examinar, a qualquer tempo, os livros e
papéis da Companhia; (iv) solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de
celebração, e quaisquer outros atos; (v) convocar as Assembleias Gerais, obedecidas as
normas legais e estatutárias; (vi) manifestar-se sobre o relatório da Administração e as
contas da Diretoria; (vii) fixar e distribuir, dentro dos limites estabelecidos anualmente pela
Assembleia Geral, a remuneração dos administradores da Companhia, quando votada
em verba global; (viii) escolher auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários e destituí-los; (ix) propor o pagamento de dividendos intermediários ou
intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último
balanço anual, semestral ou trimestral obedecidos os limites legais; (x) propor o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, com base no último balanço anual, semestral
ou trimestral, obedecidos os limites legais e o disposto neste Estatuto Social; (xi) autorizar
a concessão de mútuos ou empréstimos pela Companhia, bem como a prestação de
garantia relativamente a obrigações de terceiros; (xii) autorizar a compra ou alienação de
bens do ativo permanente da Companhia, bem como a alienação dos recebíveis ou direitos autorais da Companhia; (xiii) deliberar sobre as diretrizes estratégicas e o plano estratégico da Companhia propostos anualmente pela Diretoria; (xiv) deliberar sobre o orçamento anual do Grupo GEN proposto pela Diretoria; (xv) deliberar sobre quaisquer matérias que não sejam de competência da Diretoria e da Assembleia Geral, nos termos do
presente Estatuto Social, inclusive matérias cujos limites ultrapassem a alçada estabelecida para a Diretoria; (xvi) autorizar o investimento, aquisição, contratação de obrigação
de adquirir participação ou aquisição de direito de adquirir participação pela Companhia
em joint ventures e em outras sociedades; (xvii) autorizar a captação de recursos ou
qualquer outra forma de endividamento (inclusive assunção de dívidas) pela Companhia;
(xviii) fazer com que, no caso de abertura do capital da Companhia, a Companhia adira às
regras do Novo Mercado ou, em caso de extinção do primeiro, de segmento com nível de
governança equivalente; (xix) definir o voto da Companhia em Assembleias gerais ou
reuniões de sócios das sociedades de cujo capital participe (“Subsidiárias” e, em conjunto
com a Companhia, o “Grupo GEN”), especialmente mas não se limitando, aos votos referentes às matérias dos incisos (xx) a (xxxv) abaixo, observado, ainda, o disposto em
acordo(s) de acionistas da Companhia arquivados em sua sede; (xx) autorizar a contratação, por qualquer Subsidiária, de pessoas físicas ou jurídicas que sejam pessoas ligadas
dos respectivos acionistas ou quotistas, direta ou indiretamente; (xxi) autorizar o aumento
ou a redução do capital social das Subsidiárias; (xxii) autorizar a concessão de mútuos ou
empréstimos pelas Subsidiárias, bem como a prestação de garantia relativamente a obrigações de terceiros; (xxiii) autorizar a alienação de participações societárias detidas por
cada Subsidiária; (xxiv) autorizar a aquisição de ações de emissão por uma Subsidiária
para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação; (xxv)
autorizar a alteração do estatuto ou do contrato social de qualquer Subsidiária; (xxvi) autorizar a fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra reestruturação societária envolvendo qualquer Subsidiária; (xxvii) autorizar o investimento, aquisição, contratação de obrigação de adquirir participação, por qualquer Subsidiária, ou aquisição de direito de adquirir
participação em joint ventures e em outras sociedades; (xxviii) autorizar a compra ou
alienação de itens do ativo permanente de qualquer Subsidiária, bem como a alienação
das contas a receber ou direitos autorais das Subsidiárias; (xxix) autorizar a emissão de
ações/quotas, bem como a emissão de títulos conversíveis ou permutáveis por ações, por
parte de qualquer Subsidiária; (xxx) autorizar a alteração nas preferências, vantagens e
condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações de emissão de
qualquer Subsidiária e, ainda, a criação/extinção de nova classe ou espécie de ações/
quotas de qualquer Subsidiária; (xxxi) autorizar a captação de recursos ou qualquer outra
forma de endividamento (inclusive assunção de dívidas) por qualquer Subsidiária; (xxxii)
propor a distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio por qualquer Subsidiária;
(xxxiii) autorizar a concessão de opções de compra de ações ou quotas aos executivos
das Subsidiárias; (xxxvi) fixar e/ou alterar a remuneração dos administradores das Subsidiárias; e (xxxv) deliberar sobre a emissão de ações, dentro do limite do capital autorizado,
para as seguintes finalidades: (i) conversão das debêntures conversíveis em ações ordinárias; e (ii) emissão e exercício de bônus de subscrição, nos termos do(s) acordo(s) de
acionistas arquivado(s) na sede da Companhia. Artigo 19 - Ao Conselho de Administração caberá, ainda, acompanhar e fiscalizar a gestão da Diretoria da Companhia, examinando a qualquer tempo documentos, livros e papéis da Companhia, e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos,
incluindo acordo(s) de acionistas, contratos com partes relacionadas, programas de opção de aquisição de ações e de outros títulos conversíveis de emissão da Companhia.
Capítulo VI - Da Diretoria. Artigo 20 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração,
será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) membros, acionistas ou
não, residentes no País, sendo um designado Diretor-Presidente, um Diretor Vice-Presidente e os demais Diretores sem designação específica. Parágrafo Primeiro - Os Diretores serão eleitos e destituídos, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, com
mandatos de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Os membros substitutos terão mandato
pelo tempo que restava ao membro substituído. Parágrafo Segundo - Nas ausências ou
impedimentos temporários de diretores, poderá o Conselho deAdministração distribuir as
funções do diretor ausente ou impedido entre os demais diretores, observadas as disposições do Artigo 21. Parágrafo Terceiro - Em caso de vaga ou impedimento definitivo de
qualquer diretor, o Conselho de Administração decidirá a respeito, indicando o substituto
para completar o período de mandato do substituído ou mantendo o cargo vago, distribuindo, neste caso, as funções do diretor impedido ou afastado entre os demais diretores,
observadas as disposições do Artigo 21. Artigo 21 - A Diretoria se reunirá quantas vezes
se fizerem necessárias, com a presença de pelo menos a maioria de seus membros,
deliberando por maioria de votos. Parágrafo Primeiro - As reuniões da Diretoria serão
precedidas de convocação de todos os membros, pelo Diretor-Presidente. Parágrafo
Segundo - As reuniões serão presididas pelo Diretor-Presidente ou por seu substituto,
cabendo-lhe o voto de desempate. Parágrafo Terceiro - Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no livro próprio e assinadas pelos Diretores presentes.
Artigo 22 - Compete aos Diretores, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes, as deliberações tomadas pela Assembleia geral e a competência do Conselho
de Administração: (i) contratar empréstimos ou financiamentos de valor inferior a
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); (ii) abrir ou encerrar filiais, agências ou escritórios;
(iii) liberar terceiros de qualquer obrigação para com a Companhia de valor inferior a
R$100.000 (cem mil reais); (iv) transacionar, para prevenir ou pôr fim a litígios, envolvendo
valor inferior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais). (v) cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da Companhia estabelecida pelo Conselho de Administração; (vi)
elaborar e propor, anualmente, ao Conselho de Administração as diretrizes estratégicas e
o plano estratégico da Companhia, e executar o plano estratégico aprovado; (vii) elaborar
e propor ao Conselho de Administração os orçamentos anual, de capital e plurianual da
Companhia, e executar os orçamentos aprovados pelo Conselho de Administração; (viii)
planejar e conduzir as operações da Companhia e reportar ao Conselho deAdministração
o desempenho econômico-financeiro da Companhia, produzindo inclusive relatórios com
indicadores de desempenho específicos; (ix) elaborar e propor ao Conselho de Administração as políticas financeiras da Companhia, e executar as políticas aprovadas pelo
Conselho de Administração; (x) definir e propor ao Conselho de Administração, após levantamento do balanço, a destinação do lucro do exercício, a distribuição de dividendos
da Companhia e, quando necessário, o orçamento de capital, observadas as disposições
legais aplicáveis e os termos do presente Estatuto Social; e (xi) elaborar, em cada exercício, o RelatórioAnual deAdministração e as Demonstrações Financeiras a serem submetidas ao Conselho de Administração e, posteriormente, à Assembleia Geral. Parágrafo
Primeiro - Compete ao Diretor-Presidente: (i) convocar, instalar e presidir as reuniões de

Diretoria; (ii) ressalvado o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 23, em conjunto com
outro Diretor ou um procurador, representar a Companhia ativa e passivamente; (iii) exercer a direção da Companhia, cumprindo-lhe, para tanto, a coordenação e a supervisão
das atividades dos demais Diretores, diligenciando para que sejam fielmente observadas
as deliberações e as diretrizes fixadas pelo Conselho deAdministração e pelaAssembleia
Geral; (iv) manter o Conselho de Administração informado das atividades da Companhia;
e (v) elaborar, junto com os demais Diretores, o Relatório Anual de Administração e levantar as Demonstrações Financeiras. Parágrafo Segundo - Compete ao Diretor Vice-Presidente: (i) representar a Companhia, em conjunto com outro Diretor ou um procurador ativa e passivamente, ressalvado o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 23; e (i)
cumprir as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração. Parágrafo Terceiro
- Compete aos Diretores sem designação específica exercer as funções que lhe forem
atribuídas pelo Conselho de Administração bem como representar a Companhia em
conjunto com o Diretor Presidente ou Diretor Vice-Presidente. Artigo 23 - Todos os documentos que criem obrigações para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações
para com ela deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a mesma, ser assinados: (i) por 2 (dois) Diretores sendo um deles o Diretor-Presidente; (ii) por um Diretor em
conjunto com um procurador constituído nos termos do Parágrafo Segundo deste Artigo;
(iii) por 2 (dois) procuradores constituídos nos termos dos Parágrafos Primeiro e Segundo
deste Artigo; (iv) por 1 (um) Diretor, nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro deste
Artigo 23; ou (v) por 1 (um) procurador constituído nos termos do Parágrafo Segundo
deste Artigo 23, nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro deste Artigo 23. Parágrafo
Primeiro - A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um)
procurador constituído nos termos do Parágrafo Segundo deste Artigo: (i) na assinatura
de correspondência e atos de simples rotina; (ii) no endosso de títulos para efeito de cobrança ou depósito, em nome da Companhia, em instituições financeiras; (iii) na hipótese
de representação da Companhia por advogado(s) em processos judiciais ou administrativos; ou (iv) perante qualquer autoridade, repartição, ou órgão governamental, nas esferas federal, estadual ou municipal, relativamente à questões administrativas devidamente
especificadas na procuração que não envolvam a assunção de obrigações pela Companhia. Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser
assinadas por 2 (dois) Diretores sendo um deles o Diretor-Presidente ou o Diretor Vice-Presidente, especificar expressamente os poderes conferidos, inclusive para a assunção
das obrigações de que trata o presente Artigo, e conter prazo de validade limitado a, no
máximo, 1 (um) ano, com exceção daquelas outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos. Artigo 24 - É vedado aos
Diretores e aos procuradores da Companhia obrigar a mesma em negócios estranhos ao
objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder
avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objeto social. Capítulo VII - Do Conselho Fiscal. Artigo 25 - A Companhia terá um Conselho
Fiscal não permanente, que funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido deAcionistas, composto de 5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número,
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro - Somente podem
ser eleitos para o Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no País, com os requisitos
do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal tem as atribuições, poderes e responsabilidades que a lei lhe confere. Parágrafo Terceiro - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia que os eleger, obedecidos os limites fixados em Lei. Parágrafo Quarto - Cada período de funcionamento
do Conselho Fiscal terminará na data da primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua
instalação. Capítulo VIII - Do Exercício Social, das Demonstrações Financeiras e das
Aplicações e Distribuição dos Lucros. Artigo 26 - O exercício social terá início em 1º
(primeiro) de janeiro de cada ano e terminará em 31 de dezembro do mesmo ano, data
em que serão levantados o balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei, os
quais serão auditados por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Artigo 27 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar com
base na escrituração mercantil da companhia as demonstrações financeiras com observância das prescrições legais e, do resultado do exercício, após a dedução dos prejuízos
acumulados e da provisão para o imposto de renda, o lucro líquido verificado terá a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até alcançar
20% (vinte por cento) do capital social; a reserva legal poderá deixar de ser constituída no
exercício em que seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital de que trata o
parágrafo primeiro do art. 182 da Lei n° 6.404/76, exceder de 30% (trinta por cento) do
capital social; (ii) 30% (trinta por cento) do lucro líquido, ajustado nos termos do art. 202 da
Lei n° 6.404/76, serão distribuídos aos acionistas como dividendo mínimo obrigatório; e
(iii) o restante terá a destinação que for dada pela Assembleia Geral obedecidas as disposições legais aplicáveis. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral poderá, por proposta
da Diretoria, destinar parte do lucro líquido a formação de reservas para contingências,
reservas de lucros a realizar e deliberar sobre a retenção da parcela do lucro líquido do
exercício, observados, para tal, os preceitos legais atinentes à matéria e os termos do
presente Estatuto, notadamente as alíneas “a” e “b” acima. Parágrafo Segundo - A Diretoria poderá levantar balanços semestrais e trimestrais, podendo o Conselho de Administração, nos termos do artigo 204 da Lei n° 6.404/76, declarar dividendos à conta dos lucros
apurados em tais períodos. Parágrafo Terceiro - Fica o Conselho de Administração autorizado a declarar dividendo intermediário ou intercalar à conta de lucros acumulados ou
das reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou trimestral levantado pela Companhia. Parágrafo Quarto - Observados os limites legais, o Conselho de
Administração poderá declarar o pagamento de juros sobre capital próprio, com base no
último balanço anual, semestral ou trimestral levantado pela Companhia. Parágrafo Quinto
- Os juros sobre capital próprio, líquidos de tributos, serão sempre computados como antecipação do dividendo obrigatório previsto no Artigo 26 (b), acima. Artigo 28 - O dividendo
mínimo obrigatório poderá deixar de ser distribuído quando a Assembleia Geral deliberar,
sem oposição de qualquer dos acionistas presentes, a distribuição de dividendos em
percentual inferior aos referidos 30% (trinta por cento) ou mesmo a retenção integral do
lucro. Artigo 29 - Salvo a deliberação em contrário da Assembleia Geral, os dividendos
deverão ser pagos no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que forem declarados e,
em qualquer caso, dentro do exercício social. Parágrafo Único - Os dividendos prescreverão segundo as disposições legais. Capítulo IX - Do Direito das Partes de Vender em
Conjunto e da Obrigação das Partes de Alienar em Conjunto. Artigo 30 - Se, a qualquer momento, acionistas (“Acionistas Ofertantes”) detentores de ações representativas
de, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) mais 1 (uma) ação do capital social votante da
Companhia, desejar celebrar qualquer ato que importe em alienação, sob qualquer forma,
de suas ações, deverão comunicar por escrito aos demais acionistas (“Acionistas Ofertados”) a sua intenção com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data de efetivação da alienação de suas ações (“Aviso de Alienação”). Parágrafo Primeiro - Uma vez
recebido o Aviso de Alienação mencionado no caput, os Acionistas Ofertados poderão
exigir que suas ações sejam alienadas juntamente com as ações dos Acionistas Ofertantes, pelo mesmo preço e condições oferecidos pelo proposto adquirente, mediante envio,
aos Acionistas Ofertantes, de notificação neste sentido no prazo de 32 (trinta e dois) dias
úteis contados do recebimento do Aviso de Alienação. Parágrafo Segundo - A entrega
de notificação dos Acionistas Ofertantes indicando que desejam exercer seu direito de
vender em conjunto será irrevogável e criará para estes a obrigação de alienar a totalidade
de suas ações ao proposto adquirente. Parágrafo Terceiro - Fica estabelecido que o
Aviso de Alienação deverá conter as seguintes informações: (i) a quantidade de ações
ofertadas; (ii) o tipo de negócio jurídico que se pretende realizar; (iii) o preço ou valor por
ação e a forma de pagamento ou contrapartida, inclusive, no caso de pagamento parcelado, índice de atualização monetária ou variação cambial; (iv) garantias e taxa de juros;
(v) o nome do proposto adquirente, discriminando seus controladores, caso o terceiro seja
pessoa jurídica; (vi) declaração, assinada pelo proposto adquirente, de que o mesmo
obriga-se a adquirir as ações das Partes Ofertantes e das Partes Ofertadas que desejarem
exercer o direito de vender em conjunto previsto neste Artigo 29; (vii) demais condições
aplicáveis. Artigo 31 - Se, por deliberação de 97% (noventa e sete por cento) das ações
representativas do capital social total da Companhia for aprovada a proposta de alienação
das ações da Companhia, em razão do recebimento de proposta de terceiro, a obrigação
de venda conjunta da totalidade das ações poderá ser exigida dos demais acionistas (drag
along), desde que seja encaminhada notificação neste sentido com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias da data de efetivação da referida alienação. Desta forma, observado o
quorum qualificado de 97% (noventa e sete por cento) do capital social total da Companhia, poderão os acionistas por meio da referida maioria qualificada exigir que os demais
acionistas alienem, em conjunto com eles, a totalidade das ações da Companhia de que
sejam titulares, nas mesmas condições oferecidas pelo proposto adquirente, inclusive de
preço, observado o prazo aqui disposto. Parágrafo único - Este artigo somente poderá
ser modificado com a aprovação de acionistas que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) do capital social. Capítulo X - Juízo Arbitral. Artigo 32 - A Companhia, seus
acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal da Companhia, obrigam-se
a resolver, por meio de arbitragem, nos termos do regulamento da Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto Social, nos eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, na Lei nº 6.404/76, que não possam
ser resolvidas de forma amigável, por negociação das partes dentro de um prazo de 30
(trinta) dias contados do seu surgimento. Parágrafo Primeiro -A lei brasileira será a única
aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação
e validade da presente cláusula compromissória. O procedimento arbitral terá lugar na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, local onde deverá ser proferida a
sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara FGV de
Conciliação e Arbitragem, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições
pertinentes do regulamento dessa instituição. Parágrafo Segundo - Estando envolvidos
na disputa, a Companhia, seus acionistas, administradores e/ou membros do Conselho
Fiscal da Companhia, tais entes assumem a obrigação de reunirem-se ativa ou passivamente na defesa de interesses comuns de forma que a arbitragem será sempre conduzida por três árbitros, eleitos e substituídos de acordo com o Regulamento da Câmara da
FGV de Conciliação e Arbitragem (um árbitro indicado pelo (s) requerente (s), outro indicado pelo (s) requerido (s) e o terceiro, indicado, de comum acordo, pelos dois primeiros
árbitros já nomeados). Parágrafo Terceiro - A sentença arbitral será definitiva e vinculante a todos (Companhia, seus acionistas, administradores e/ou membros do Conselho
Fiscal da Companhia), independentemente da recusa, por qualquer deles, em participar
do procedimento arbitral, seja como parte ou como terceiro interessados. Parágrafo
Quarto - Não obstante as disposições acima, a Companhia, seus acionistas, administradores e/ou membros do Conselho Fiscal da Companhia permanecem com o direito de
requerer as seguintes medidas judiciais, sem que isso seja interpretado como uma renúncia do procedimento arbitral: (i) medidas relativas a controvérsias referentes à obrigação
de pagar que comporte, desde logo, processo de execução judicial e aquelas em relação
às quais possa ser exigida execução específica; (ii) visando à obtenção de medidas
cautelares de proteção de direitos previamente à instauração do tribunal arbitral e/ou visando a assegurar o resultado útil do processo arbitral; e (iii) para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final. Parágrafo Quinto - Para tanto fica eleito o Foro da
Comarca da capital do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja. Capítulo XI - Da Dissolução, Liquidação e Extinção. Artigo 33 - A
Companhia dissolve-se, liquida-se e extingue-se nos casos previstos em lei. Parágrafo
Único - Compete à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear um ou
mais liquidantes e o Conselho Fiscal, que devem funcionar durante o período de liquidação. Capítulo XII - Disposições Gerais. Artigo 34 - A Companhia observará os acordos
de acionistas que venham a ser arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado
aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração
acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido
ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar
e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que
estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. Parágrafo Primeiro - A Companhia
garante o pleno acesso de todos os acionistas a quaisquer acordos de seus acionistas,
contratos com partes relacionadas e programas de opções de aquisição de ações ou de
outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia de que tenha conhecimento, que estejam arquivados, em sua sede ou de que a Companhia seja parte ou interveniente. Artigo 35 - As omissões deste Estatuto serão supridas mediante aplicação das
normas legais em vigor sobre sociedades por ações. [Estatuto Social consolidado nos
Termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do GEN-Grupo Editorial Nacional
Participações S.A., realizada em 27 de abril de 2022]. Assinaturas dos acionistas: Mauro
Koogan Lorch, Geny Koogan Lorch (p.p. Mauro Koogan Lorch), Breno Koogan Lorch (p.p.
Mauro Lorch), André Koogan Breitman, Isa Koogan Breitman, Zinco Holding LTDA. (Rep.
Ana Luzia Zincone), Vauledir Ribeiro Santos, André Araújo Silva, Silvio Araujo, Rafael Payá
(p.p. Roberta Payá), Maria do Carmo Pongeluppi (p.p. Roberta Payá), Roberta Payá, ZAP
- A2 Ltda. (Rep. Aluísio Trindade Affonso) e Francisco Bilac Moreira Pinto Filho. Jucerja nº
4924000, em 01/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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Setor de consórcio em alta no Rio de Janeiro

N

a esteira do crescimento do setor
de consórcios, a
Ademicon elevou em mais
de 80% o volume de créditos comercializados no
mercado fluminense no primeiro quadrimestre deste
ano, na comparação com
o mesmo período de 2021.
De janeiro a abril, a empresa, maior administradora independente do Brasil

em créditos ativos segundo
ranking do Banco Central,
comercializou R$ 53,1 milhões em créditos no estado.
Somado ao bom momento do setor, o crescimento da empresa no Rio
de Janeiro está relacionado
ao aumento de sua presença no estado. Como parte
do projeto de expansão de
sua rede de lojas, a marca

recém inaugurou mais uma
unidade de negócio no Rio
de Janeiro, no Recreio dos
Bandeirantes. Com a abertura, a administradora passa
a contar com sete unidades
no mercado fluminense
- seis na capital e uma em
Niterói.
Dados da Associação
Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac)
mostram que, em 2021, as

Três perguntas: a importância
do planejamento financeiro
Por Jorge Priori

C

onversamos
com
Vinícius Luiz Barreto, planejador financeiro CFP pela Associação
Brasileira de Planejamento
Financeiro (Planejar), sobre
um tema que muitas pessoas
pensam entender, mas que
não entendem: a importância
de um bom planejamento financeiro.
Qual a importância do
planejamento financeiro
no atual cenário econômico que estamos vivendo?
Ter um planejamento financeiro é fundamental para que se possa estruturar
um orçamento com as receitas e despesas, organizando
uma reserva de emergência
para uma eventualidade, de
forma a que não se recorra
a empréstimos num cenário
de alta de juros, o que pode
corroer ainda mais a situação financeira.
Fala-se muito de planejamento financeiro, mas, na
minha opinião, a maior parte das pessoas não sabem
o que é isso. Por mais que
muitas pessoas façam um
“planejamento” de cabeça,
a maioria acaba não fazendo
da forma correta. O principal pilar do planejamento
financeiro, e o mais básico,
é ter toda a situação financeira anotada, com todas
as receitas e despesas relacionadas para que se possa
fazer métricas e traçar ações
futuras. A maioria das pessoas não faz dessa forma.
Quando a pessoa faz isso de cabeça, ela pensa que
tem a situação sob controle,
mas quando não se anota,
o grande perigo é que gastos pequenos e superficiais
acabam passando. Esses
gastos, num montante total,
acabam fazendo uma grande diferença no orçamento
financeiro.
Quais são as principais
falhas que as pessoas físicas cometem quando
tentam fazer um planejamento financeiro?
Uma das principais falhas
é que as pessoas não observam a sua capacidade financeira. Outra falha é não
ter ciência da renda líquida.
Muitas vezes, uma pessoa
assalariada confunde renda
líquida com bruta.
Eu converso com pessoas que possuem rendas
elevadas, mas que não conseguem ter sobra de caixa
para investirem. Uma forma de conseguir colocar
todas as despesas dentro do

orçamento é dividir a renda
mensal líquida por hora trabalhada. Isso faz com que
a pessoa tenha ciência de
quantas horas ela teve que
trabalhar para conseguir
comprar um determinado
bem. Essa conscientização
ajuda a evitar uma compra
desnecessária que vai afetar
o seu orçamento.
Outra falha é não pesquisar preços. Por exemplo,
uma pessoa precisa pesquisar os preços antes de fazer
uma compra num supermercado. É importante saber quais são os dias de promoção em cada um deles.
Quais são as principais
falhas que as pessoas jurídicas cometem quando
tentam fazer um planejamento financeiro?
No caso das pessoas jurídicas, a principal falha é não
estar por dentro do cenário
econômico que afeta o seu
setor de atuação, principalmente no que se refere ao
seu custo. Muitas empresas, que viram seus custos
aumentarem nos últimos
meses, tiveram dificuldade
para repassar esses aumentos para os seus clientes.
Isso acaba se refletindo na
diminuição das vendas e das
margens. Como consequência, as empresas acabam
recorrendo a empréstimos
num cenário de alta da Selic
com juros mais altos.
É preciso ter o demonstrativo de resultado do lado
para identificar possíveis
gargalos que podem ser
melhorados. Negociar com
os fornecedores também
pode ser uma boa alternativa. Por exemplo, se um
fornecedor aceita uma taxa
de desconto vantajosa para
receber o valor antecipadamente, talvez valha a pena
pegar um empréstimo para

fazer essa quitação, desde
que a taxa de juros do empréstimo seja menor que a
taxa de desconto aceita pelo
fornecedor.
Outra falha muito comum é a utilização do caixa
da empresa para pagamento
de despesas particulares dos
sócios. É fundamental separar esses dois caixas
Muitas micro e pequenas empresas erram nesses
aspectos pois são administradas por profissionais que
são muito bons no que fazem, mas que muitas vezes
não possuem conhecimento de administração. O Sebrae pode ajudar essas pessoas a se capacitarem para
gerir as suas empresas antes
que seja tarde.
Com relação a financiamentos e empréstimos
já contratados, a empresa
precisa observar se a taxa
é prefixada ou pós-fixada.
As parcelas de um empréstimo com juros prefixados,
contratado há dois anos,
quando a Selic estava muito
baixa, seguirão dessa forma
até o final.
O problema é quando o
empréstimo foi contratado
com juros pós-fixados. Como os juros vão aumentando junto com a Selic, esse
valor vai tomando cada vez
mais o orçamento. Neste
caso, é preciso reorganizar o fluxo mensal, e, caso
haja disponibilidade, fazer
a quitação antecipada das
parcelas para não onerar o
orçamento. Uma renegociação dos juros pode ser
tentada, mas o ideal é fazer
a quitação, pois mesmo que
o indexador seja trocado, o
banco vai aplicar uma taxa
prefixada atual, e não de
dois anos atrás. Esse comentário também vale para
as pessoas físicas.

vendas de cotas de consórcio cresceram 17,1% no Rio
de Janeiro. No segmento de
imóveis, a alta foi ainda mais
forte: 42,7%. No ano passado, a Ademicon alcançou o
topo do ranking de novas
vendas nesse segmento, no
Rio de Janeiro, considerando administradoras independentes.
A Ademicon tem 30
anos de mercado e é a

maior administradora independente de consórcio do
Brasil em créditos ativos.
A companhia entende o
consórcio como uma ferramenta de planejamento
financeiro e também um
investimento, que possibilita a conquista de bens e
serviços com foco na geração de novos negócios, na
formação do patrimônio e
na realização de projetos de

vida dos clientes. Já com a
Ademicon Administradora, outro braço da holding,
opera consórcios de grandes marcas parceiras, como
New Holland, Iveco, Librelato, Mitsubishi e Suzuki.
Além disso, administra o
Consórcio Coxa, resultado
da parceria com o Coritiba Foot Ball Club, e o PopCon Consórcio, da parceria
com o Grupo Massa.

ENERGY PLATFORM – ENP PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 34.562.523/0001-43
ERRATA
Aviso de Retificação das Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021,
publicadas neste jornal no dia 31/03/2022, nas versões impressa e digital.
Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2021 - Em R$ 1
Onde se Lê:
Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Participações Em Outras Empresas
9
22.292.824
18.539.744
36.908.073 30.371.908
22.292.824
18.539.744
36.908.073 30.371.908
Total Do Ativo Não Circulante
22.417.338
18.677.416
60.070.737 30.509.893
Total Do Ativo
25.406.114
24.560.597
73.924.627 72.423.217
Empréstimos E Financiamentos
11
0
0
5.576.680
1.377.002
Total Do Passivo Circulante
166.152
235.713
5.913.428
1.717.186
Empréstimos E Financiamentos
16.1
0
0
21.362.290 28.566.314
Total Do Exigível A Longo Prazo
0
0
21.362.290 28.566.314
Resultado Do Exercício
17.5
868.723
- 4.521.473
868.723 - 4.521.473
Atribuído Aos Acionistas Da Controladora
25.239.962
24.324.883
25.239.962 24.324.883
Atribuído Aos Acionistas Não Controladores
0
0
21.408.948 17.814.834
0
46.648.910 42.139.717
Total Do Passivo + Patrimônio Líquido
25.406.114
24.560.597
73.924.627 72.423.217
Leia-se:
Controladora
Consolidado
Nota
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Participações Em Outras Empresas
9
21.030.971
18.539.744
36.780.450 30.371.908
21.030.971
18.539.744
36.780.450 30.371.908
Total Do Ativo Não Circulante
21.155.484
18.677.416
59.943.114 30.509.893
Total Do Ativo
24.144.261
24.560.597
73.797.004 72.423.217
Empréstimos E Financiamentos
11
0
0
4.285.714
1.377.002
Total Do Passivo Circulante
166.152
235.713
4.622.462
1.717.186
Empréstimos E Financiamentos
16
0
0
25.000.000 28.566.314
Total Do Exigível A Longo Prazo
0
0
25.000.000 28.566.314
Resultado Do Exercício
17.3
-393.131
-4.521.473
-393.131
-4.521.473
Atribuído Aos Acionistas Da Controladora
23.978.109
24.324.883
23.978.109 24.324.883
Atribuído Aos Acionistas Não Controladores
0
0
20.196.434 17.814.834
0
44.174.542 42.139.718
Total Do Passivo + Patrimônio Líquido
24.144.261
24.560.597
73.797.004 72.423.217
Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 - Em R$ 1
Onde se Lê:
Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Outras Receitas/Despesas Operacionais
20
3.675.142 -497.170
8.821.726
-143.577
Resultados Negativos Em Participações Societárias
-17.197 -497.436
-795.129
-143.843
Resultados Positivos Em Participações Societárias
3.693.981
0
9.528.729
0
Resultado Antes Do Resultado Financeiro E Tributos
749.984 -4.650.333
4.398.198 -5.036.942
Resultado Financeiro
21
118.738
128.860
20.035
37.482
Despesas Financeiras
- 1.328
- 2.447
- 377.720 - 121.873
Receitas Financeiras
120.066
131.306
397.755
159.356
Resultado Antes Do Ir E Csll
868.723 -4.521.473
4.418.233 -4.999.459
Leia-se:
Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Outras Receitas/Despesas Operacionais
20
2.413.288 -497.170
8.694.103
-143.577
Resultados Negativos em Participações Societárias
-17.197 -497.436
-922.753
-143.843
Resultados Positivos em Participações Societárias
2.432.127
0
9.528.729
0
Resultado Antes do Resultado Financeiro e Tributos
-511.869 -4.650.333
4.270.575 -5.036.942
Resultado Financeiro
21
118.738
128.860
-2.326.710
37.482
Despesas Financeiras
-1.328
-2.447
-2.724.465
-121.873
Receitas Financeiras
120.066
131.306
397.755
159.356
Resultado Antes do IR e CSLL
-393.131 -4.521.473
1.943.865 -4.999.459
Demonstração do Resultado Abrangente (CPC 26 R1)
Onde Se Lê:
Controladora
31/12/2021 31/12/2020
Lucro Líquido Do Exercício
868.723 -4.521.473
Parcela Dos Acionistas Da Controladora
868.723 -4.521.473
Resultado Abrangente Total
Parcela Dos Acionistas Da Controladora
Parcela Dos Não Controladores

17.622.319 12.185.767
17.622.319 12.185.767
0
0

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
4.418.233 -4.999.459
868.723 -4.521.473
3.549.510
-477.986
4.418.233 -4.999.459
868.723 -4.521.473
3.549.510
-477.986

Leia-se:
Lucro Líquido do Exercício
Parcela dos Acionistas da Controladora

Controladora
31/12/2021 31/12/2020
393.131 -4.521.473
393.131 -4.521.473

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
1.943.865 -4.999.459
-393.131 -4.521.473
2.336.996
-477.986
1.943.865 -4.999.459
-393.131 -4.521.473
2.336.996
-477.986

Resultado Abrangente Total
16.360.466 12.185.767
Parcela dos Acionistas da Controladora
16.360.466 12.185.767
Parcela dos Não Controladores
0
0
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Total do Patrimônio Líqui- Participação dos Total do PatriLucros (Prejuí- do Atribuível aos Acionis- Acionistas Não mônio Líquido
zos) Acumulados
tas da Controladora Controladores Consolidado
Onde se Lê:
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício
868.723
868.723
3.640.470
4.509.193
Saldo em 31 de Dezembro de 2021
-4.324.035
25.239.962
21.408.948
46.648.910
Leia-se:
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício
-393.131
-393.131
2.427.955
2.034.825
Saldo em 31 de Dezembro de 2021
-5.585.888
23.978.108
20.196.434
44.174.542
Demonstração do Fluxo de Caixa – Exercícios
Onde se Lê:
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Lucro Líquido do Exercício
868.723 -4.521.473
4.418.233
-4.999.459
Prejuízo Líquido Ajustado
876.614 -4.515.222
4.517.024
-4.993.208
Empréstimos e Financiamentos
0
0
-3.004.347 29.943.316
(=) Total Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante + ELP
-69.561
110.673
-3.007.782 30.158.459
Total das Atividades Operacionais
884.958 -4.706.278
21.285.502
3.958.255
Participação em Outras Empresas
-3.753.080 -18.539.744
-6.536.165 -30.371.908
Total das Atividades de Investimentos
-3.701.456 -1.872.473 -29.568.389 -30.411.877
Leia-se:
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Lucro Líquido do Exercício
-393.131 -4.521.473
1.943.865
-4.999.459
Prejuízo Líquido Ajustado
-385.240 -4.515.222
2.042.656
-4.993.208
Empréstimos e Financiamentos
0
0
-657.602 29.943.316
(=) Total Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante +ELP
-69.561
110.673
-661.038 30.158.459
Total das Atividades Operacionais
-376.895 -4.706.278
21.157.879
3.958.255
Participação em Outras Empresas
-2.491.227 -18.539.744
-6.408.542 -30.371.908
Total das Atividades de Investimentos
-2.439.603 -1.872.473 -29.440.766 -30.411.877
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em R$ 1)
9. Investimentos:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Participações Societárias
2.359.880 2.329.940 33.752.936 30.515.751
Equivalência Patrimonial
18.671.091 16.209.804
3.027.514
-143.843
Totais
21.030.971 18.539.744 36.780.450 30.371.908
11. Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Empréstimos
0
0
4.285.714
714.286
Juros a pagar
0
0
3.569.162
1.836.612
Juros a transcorrer
0
0
-3.569.162
-1.173.896
Total
0
0
4.285.714
1.377.002
O valor dos juros é atualizado anualmente em acordo com a posição bancária.
16. Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Empréstimos
0
0 25.000.000 29.285.714
Juros a pagar
0
0
9.651.766
6.226.150
Juros a transcorrer
0
0
-9.651.766
-6.945.550
Total
0
0 25.000.000 28.566.314
O valor dos juros é atualizado anualmente em acordo com a posição bancária.
17.3 Resultado:
2021
2020
Resultado do Exercício
-393.131 -4.521.473
Prejuízos Acumulados
-5.192.757
-671.284
Total
-5.585.888 -5.192.757
Marcio Felix Carvalho Bezerra - Diretor Presidente - RG: 30.874.817-7 - DETRAN/RJ - CPF 144.016.491-68
Tatiana Reis dos Santos - Contadora - CRC 087574/O-4-RJ - CPF 073.775.067-76
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Setor de alimentação
cresce 30% no primeiro
trimestre de 2022

O

setor de alimentação está em expansão no país e
abrindo novas oportunidades de emprego. De acordo com os números mais
recentes divulgados pelo
IBGE, a alta foi de aproximadamente 30% no primeiro trimestre deste ano na
comparação com o mesmo
período do ano anterior.
Foram criadas cerca de
1,2 milhão de novas vagas
no período. É a primeira
vez, desde o início da pandemia, que o número de bares e restaurantes que tiveram lucro foi maior do que
os que tiveram prejuízo.
A Worc, liderada pelo
CEO Alex Apter, é uma
startup de empregabilidade,
gestão e desenvolvimento
de pessoas no ramo do foodservice (conhecida como
Tinder das contratações).
E hoje oferece mais de
500 vagas pelo Brasil - funciona gratuitamente para os
candidatos, é só se inscrever
pelo site (Worc – Plataforma de Empregabilidade).
Entre as vagas disponíveis
na plataforma estão: cozinheiro, chef de cozinha, auxiliar de cozinha, atendente,

bartender, chapeiro, confeiteiro, churrasqueiro, sushiman, xaixa, coordenador,
gerente, cumim, garçom,
maitre, técnico de manutenção, operador de sdelivery,
administrativo, auxiliar de
Serviços gerais, entre outras.
A Worc trabalha para
revolucionar o modelo de
contratações operacionais
para o mercado de trabalho
no setor de alimentação,
por meio da inovação e da
tecnologia. Sem custo para
o candidato e tudo de forma online.
A Worc ´r uma startup
de empregabilidade, gestão
e desenvolvimento de pessoas para o foodservice.
Baseada em pilares como
responsabilidade
social,
propósito e empregabilidade e com uso de algoritmos
avançados e próprios de inteligência artificial para conseguir garantir o melhor e
mais rápido match entre os
estabelecimentos do foodservice e os candidatos para
os trabalhos fixos ou sob
demanda, a Worc já atraiu
investidores e agora pretende expandir ainda mais sua
atuação no país.

MKM Biotech: R$ 4
milhões em startups
em biotecnologia

A

s transformações
ocorridas nos últimos dois anos no
segmento da biotecnologia,
sobretudo devido à pandemia da Covid-19, impulsionaram uma verdadeira
revolução no campo dos
estudos e da ciência da vida. Muitos investimentos
foram realizados, e, através
de joint ventures de sucesso, foi possível desenvolver
vacinas eficazes em tempo
recorde.
A MKM Biotech, empresa de investimentos com
foco em biotecnologia,
dedicada a fazer com que
medicamentos e produtos
inovadores possam sair do
papel e trazer bem estar a
população.
A iniciativa se dará
através de parcerias com
startups e pesquisadores
nacionais e internacionais, com o objetivo que
essas novas tecnologias
cheguem para as pessoas,
através de novos medicamentos e tratamentos. A
MKM Biotech busca auxiliar esses estudos acelerando seus processos. Para isso, vai selecionar dez (10)
startups de biotecnologia,
com aportes pré-seed (de
R$ 200 mil até R$ 400 mil).
Estão contemplados não
apenas startups, mas também pesquisas de novos

medicamentos, exames, vacinas, equipamentos, entre
outras iniciativas, preferencialmente no estágio préclínico dos ensaios. Somados, os valores atingem um
total de R$ 4 milhões reservados para os estudos e sua
estruturação.
“Queremos
encontrar
novas iniciativas no campo
da biotecnologia. Ajudar
a integrar as inovações na
indústria farmacêutica. No
entanto, também estamos
procurando oportunidades
nas áreas de exames, vacinas, equipamentos, entre
outras iniciativas, além das
humanas. Por isso estamos
nos aproximando de pesquisadores, universidades,
centros de estudos - queremos prepará-los para o encontro com grandes players.
Inserir o Brasil no cenário
de ponta da biotecnologia,
temos potencial”, destaca
o CEO da MKM Biotech,
Carlos Zago.
Nesse momento, a MKM
Biotech está selecionando iniciativas para o seu
portfólio. No total, serão
10 negócios investidos até
agosto de 2023. A empresa
apoia e valoriza o poder da
ciência, e acredita que ideias
inovadoras são capazes de
gerar um impacto positivo
na saúde e bem-estar das
pessoas.

SAP SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/ME nº 44.841.035/0001-29 - NIRE 33.3.0034189-7
ATA DE AGE REALIZADA EM 31/05/2022. 1. Data, Hora e Local Da Reunião:
Realizada no dia 31/05/2022, às 10h, na sede social da SAP Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A. (“Cia.” ou “Emissora”), localizada na Rua Visconde de
Pirajá, nº 152, sala 301, Ipanema/RJ, CEP 22.410-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, em virtude da presença dos
acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme o disposto
no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa:
Presidente: Haroldo Monteiro da Silva Filho. Secretária: Sra. Ramane Passos. 4.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única,
para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, por instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador
Líder”), nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/09, conforme alterada
(“Emissão”, “Oferta Restrita” e “Debêntures”, respectivamente) da Cia., de acordo com os termos e condições a serem previstos no “Instrumento Particular de
Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da SAP Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.”
(“Escritura de Emissão”), no valor total de até R$ 200.000.000,00, equivalente a
até 200.000 Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, no âmbito da
operação de securitização financeira de recebíveis que terá como lastro as Debêntures Privadas emitidas pela Termini, nos termos da Escritura de Emissão Privada,
tudo conforme definido abaixo (“Operação de Securitização”), as quais serão objeto de subscrição privada por determinada instituição financeira (“Debenturista
Inicial”), que, por sua vez, realizará a negociação, no mercado secundário, de seus
direitos e obrigações decorrentes das Debêntures à Cia.; (ii) a autorização à Diretoria da Cia. para celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à Emissão e à Operação de Securitização, inclusive, sem limitação, a assinatura de todos os documentos necessários para o registro da operação perante a B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), o pagamento das despesas relacionadas à
emissão das Debêntures, das Debêntures Privadas e à realização da Oferta Restrita, a contratação de todos os prestadores de serviços necessários para a Operação de Securitização, a celebração dos Contratos de Garantia (conforme abaixo
definido), das procurações ali previstas, do “Contrato de Coordenação, Colocação
e Distribuição Pública com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Regime Misto de Colocação, da 1ª Emissão da SAP Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.”, a ser
celebrado entre a SAPSEC e o Coordenador Líder, com interveniência e anuência
da Termini (“Contrato de Distribuição”), dos aditamentos aos referidos instrumentos e demais documentos relacionados; e (iii) a ratificação de todos os atos já
praticados pela Diretoria e procuradores da Cia. com vistas à realização da Emissão e da Oferta Restrita. 5. Deliberações: Os acionistas representando a totalidade do capital social da Cia. apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, nos termos do
Art. 59 da Lei das S.A., aprovaram: (i) A realização da Emissão e da Oferta Restrita:
a) Número da Emissão: As Debêntures representam a 1ª emissão de debêntures
da Cia.; b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de até R$
200.000.000,00, na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor Total da
Emissão”); c) Montante Mínimo: A manutenção da Oferta Restrita é condicionada
à subscrição do montante mínimo de R$ 25.000.000,00 (“Montante Mínimo”), com
o consequente cancelamento das Debêntures eventualmente não subscritas; d)
Número de Séries: A Emissão será realizada em série única; e) Colocação: As
Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, sob o regime misto de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/09,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”); f) Banco Liquidante: O banco liquidante da presente Emissão será o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira, com sede
na Cidade de São Paulo/SP, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100,
Torre Olavo Setúbal, inscrito no CNPJ nº 60.701.190/0001-04 (“Banco Liquidante”), cujas definições incluem qualquer outra instituição que venha a suceder ao
Banco Liquidante na prestação dos serviços relativos às Debêntures. g) Escriturador: A instituição prestadora dos serviços de escriturador das Debêntures é o Itaú
Corretora de Valores S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, inscrito no CNPJ nº 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”), cuja definição abarca qualquer outra instituição que venha a suceder ao Escriturador na prestação dos serviços relativos às Debêntures. h) Destinação dos Recursos: A emissão das Debêntures insere-se no contexto de uma operação de securitização, realizada em observância ao disposto na Resolução do CMN nº 2.686 (“Operação de Securitização”), de modo que os recursos obtidos por meio desta Emissão serão destinados
para o pagamento do preço de aquisição das debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série
única, para colocação privada, da Termini S.A., S.A. CNPJ nº 64.805.187/0001-83
(“Termini” e “Debêntures Privadas”), emitidas de acordo com os termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória
Adicional, em Série Única, para Colocação Privada, da Termini S.A.” (“Escritura de
Emissão Privada”), conforme estabelecido no “Contrato de Promessa de Compra
e Venda de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a ser Convolada em Espécie com
Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Colocação Privada, da 1ª Emissão da Termini S.A.”, celebrado entre determinada instituição financeira, na qualidade de subscritora das Debêntures Privadas (“Debenturista Inicial”) e a Emissora (“Contrato de Compra e Venda” e “Destinação de
Recursos”, respectivamente). A Termini, por sua vez, na qualidade de emissora
das Debêntures Privadas, destinará os recursos líquidos obtidos com a emissão
das Debêntures Privadas na proporção de: (i) 85% para o alongamento de dívidas
existentes do grupo econômico da Termini; e (ii) 15% para o reforço de caixa da
Termini, observada a destinação prioritária do valor de R$ 40.000.000,00 para o
pré-pagamento das seguintes operações: a) 1ª emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia
real e garantia fidejussória adicional, da Infra6 Participações S.A., CNPJ
33.314.054/0001-80, no valor de R$ 70.000.000,00, na data de emissão, qual seja
31/05/2019; e b) cédula de crédito bancário (“CCB”) emitida pela SAP em
21/12/2021, em benefício do Banco Itaú S.A., com valor de face de R$ 8.000.000,00,
as quais serão pagas pela Termini na forma de mútuo (“Destinação de Recursos”); (i) Data de Emissão: A data de emissão das Debêntures será definida na
Escritura de Emissão Pública (“Data de Emissão”); (j) Tipo, Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão emitidas na forma
nominativa, escritural, não havendo emissão de certificados representativos de
debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente,
com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3,
será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do Debenturista; (k)
Conversibilidade: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de
emissão da Cia.; (l) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real,
de acordo com os termos do Art. 58 da Lei das S.A.; (m) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 72 meses contados da Data
de Emissão, vencendo-se na data definida na Escritura de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento ou resgate antecipado das
Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão; (n) Forma de Colocação, Subscrição e Integralização das Debêntures: As Debêntures serão integralizadas no
mercado primário, à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas
de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3 (sendo qualquer data em que ocorrer uma integralização de Debêntures uma “Data de Integralização”): (i) na primeira Data de Integralização (“Primeira Data de Integralização”), pelo seu Valor Nominal Unitário; ou (ii) nas demais Datas de Integralização posteriores à Primeira
Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização (inclusive)
até a respectiva Data de Integralização (exclusive) (“Preço de Integralização”); (o)
Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$
1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (p) Quantidade de
Debêntures: Serão emitidas até 200.000 Debêntures; (q) Atualização do Valor
Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário
não será atualizado monetariamente; (r) Remuneração das Debêntures: Sobre o
Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios equivalentes
a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 7,00% ao ano
(“Sobretaxa”), base 252 Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa,
pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, inclusive,
conforme o caso, até o final de cada Período de Capitalização (conforme definido
na Escritura de Emissão), exclusive (“Remuneração”). A Remuneração deverá ser
calculada de acordo com a fórmula descrita na Escritura de Emissão; (s) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga mensalmente, sem carência, conforme previsto no fluxograma de pagamentos da Escritura de Emissão
(sendo cada data ali prevista, uma “Data de Pagamento”); (t) Amortização das
Debêntures: A amortização do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures
(“Amortização”) será realizada mensalmente, com carência de 12 meses após a
Data de Emissão, conforme as datas indicadas na tabela de pagamento constante
do anexo à Escritura de Emissão; (u) Local de Pagamento: Os pagamentos a que
fizer jus o titular das Debêntures, serão efetuados pela Cia. utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na
B3. As Debêntures que não estiverem custodiadas eletronicamente na B3 terão os
seus pagamentos realizados pelo Escriturador ou, conforme o caso, pela instituição
financeira contratada para este fim, ou ainda na sede da Cia., se for o caso; (v)
Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade
no pagamento pela Cia. de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos
em atraso vencidos e não pagos pela Cia., incluindo, sem limitação, o pagamento
da Remuneração que continuará a incidir sobre os débitos em atraso, devida nos
termos da Escritura de Emissão, ficarão sujeitos, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) a multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% e (ii) a juros moratórios à razão de 1% ao mês,
calculados pro rata temporis desde a data da inadimplência até a data do efetivo
pagamento, ambos incidentes sobre o valor do débito em atraso (“Encargos Moratórios”); (w) Repactuação: As Debêntures não serão objeto de repactuação; (x)
Garantias Reais: Em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas as

obrigações principais e acessórias assumidas ou que venham a ser assumidas
pela Emissora relativas às Debêntures e demais obrigações assumidas no âmbito
da Emissão, incluindo, mas não se limitando: a) a totalidade da dívida representada
pelas Debêntures, considerando-se os valores devidos a título de pagamento do
Valor Nominal Unitário e da Remuneração; b) todos os Encargos Moratórios; c)
eventuais despesas incorridas pelos Debenturistas no exercício de seus direitos
relacionados à Emissão; e d) todos os tributos, despesas e custos devidos pela
Emissora com relação às Debêntures, incluindo, mas não se limitando a, custas e
taxas judiciais e extrajudiciais e o ressarcimento de toda e qualquer importância
desembolsada por conta da constituição, do aperfeiçoamento e do exercício de
direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e da execução de garantias
prestadas e quaisquer outros acréscimos devidos aos Debenturistas, incluindo,
mas não se limitando a honorários advocatícios incorridos na execução das garantias prestadas (“Obrigações Garantidas”), serão constituídas, em benefício dos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, as seguintes garantias: (1) a
cessão fiduciária outorgada pela Emissora, em caráter irrevogável e irretratável
(em conjunto, “Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente” e “Cessão Fiduciária das Contas da Securitização”, respectivamente), nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Contas em Garantia e Outras Avenças”,
a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, com a interveniência e
anuência do Consórcio Prima (conforme abaixo definido) e da Termini (“Contrato
de Cessão Fiduciária”): (i) das seguintes contas correntes de titularidade da Emissora, vinculadas à Operação de Securitização: a) a conta corrente de titularidade da
Emissora, nº 33585-2, mantida junto à agência nº 6014, do Banco Itaú S.A. (“Conta
Centralizadora”), onde deverão ser depositados os direitos creditórios, presentes
e futuros, oriundos de tarifas de embarque devidas por operadores de ônibus
(“Operadores”), com exceção das tarifas de embarque da empresa Pássaro Marron S.A. e detidas pelo Consórcio Prima, CNPJ nº 62.977.673/0001-53, constituído
pela Termini e pela Socicam Administração Projetos e Representações Ltda., sociedade Ltda., CNPJ nº 43.217.280/0001-05 (“SAP”), nos termos do “Instrumento
Particular de Constituição de Consórcio”, celebrado entre a SAP e a Termini, em
20/07/1989 (“Consórcio Prima”), por meio do Terminal Rodoviário Tietê, Terminal
Rodoviário Jabaquara e Terminal Rodoviário Barra Funda (quando referidos em
conjunto “Terminais Rodoviários”), os quais foram arrendados ou comodatados,
conforme o caso, para o Consórcio Prima (“Direitos Creditórios Operações Rodoviárias”), incluindo todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados aos Direitos Creditórios Operações Rodoviárias, bem
como toda e qualquer receita, multa de mora, penalidade e/ou indenização devidas
ao Consórcio Prima com relação aos Direitos Creditórios Operações Rodoviárias,
com exceção dos valores correspondentes às taxas ou ao percentual de faturamento de receita comercial devidas à Cia. do Metropolitano de São Paulo – Metrô
(“Metrô”), nos termos previstos no “Contrato de Arrendamento da Exploração Comercial do Terminal Rodoviário Governador Carvalho Pinto (Tietê) nº 0151980001”,
conforme aditado, pela última vez, em 13/05/09 (“Contrato de Arrendamento
Terminal Tietê”), do “Contrato de Comodato nº 0051321101”, conforme aditado
pela última vez em 22/11/06 (“Contrato de Comodato Terminal Barra Funda”),
inclusive de eventuais renovações em relação ao Contrato de Comodato Terminal
Barra Funda, permanecendo em vigor as condições pactuadas no referido instrumento, e do “Contrato de Arrendamento da Exploração Comercial do Terminal Intermunicipal do Jabaquara nº 0151980003”, conforme aditado, pela última vez, em
13/05/09 (“Contrato de Arrendamento Terminal Jabaquara”, e, quando em conjunto com o Contrato de Arrendamento Terminal Tietê e com o Contrato de Comodato Terminal Barra Funda “Contratos dos Terminais Consórcio Prima”), todos
celebrados entre o Consórcio Prima e o Metrô (em conjunto, “Recebíveis Consórcio Prima”) e onde será constituída a Reserva de Despesas, conforme definida na
Escritura de Emissão; b) a conta vinculada de titularidade da Emissora nº 601194,
mantida junto à agência nº 8541, do Banco Itaú S.A. (“Conta de Reserva”), de
movimentação restrita, onde será constituída a Reserva de Liquidez, conforme
definida na Escritura de Emissão; c) a conta corrente de titularidade da Emissora nº
33586-0, mantida junto à agência nº 6014, do Banco Itaú S.A. (“Conta Pagamento”
e, quando em conjunto com Conta Centralizadora e Conta de Reserva, “Contas da
Securitização”). (i) de todos os recursos, presentes e futuros, a qualquer tempo
depositados e mantidos nas Contas da Securitização, bem como quaisquer títulos
e/ou valores mobiliários adquiridos com tais recursos, de tempos em tempos, em
decorrência do investimento e/ou aplicação de tais montantes em investimentos
permitidos, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária (“Investimentos Permitidos”), bem como quaisquer recursos decorrentes da venda e/ou resgate de referidos títulos e/ou valores mobiliários, observado que quaisquer juros eventualmente devidos com relação aos recursos cedidos renderão em favor da Cedente, mas
constituirão parte integrante dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, nos
termos do Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) todos e quaisquer direitos sobre as
Contas da Securitização e todos os recursos presentes e futuros, a qualquer tempo
depositados e mantidos nas Contas da Securitização, bem como quaisquer títulos
e/ou valores mobiliários adquiridos com tais recursos, de tempos em tempos, em
decorrência do investimento e/ou aplicação de tais montantes em Investimentos
Permitidos, bem como quaisquer recursos decorrentes da venda e/ou resgate de
referidos títulos e/ou valores mobiliários, observado que quaisquer juros eventualmente devidos com relação aos recursos cedidos renderão em favor da Cedente,
mas constituirão parte integrante dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente.
(2) a cessão fiduciária outorgada pela Emissora, em caráter irrevogável e irretratável (“Cessão Fiduciária das Debêntures Privadas”), nos termos do “Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia Sob Condição
Suspensiva e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária das Debêntures Privadas”), de todos e
quaisquer direitos creditórios, atuais e futuros, direitos a receitas, reivindicações e
recebíveis de titularidade da Emissora, decorrentes das Debêntures Privadas, nos
termos da Escritura de Emissão Privada. Condição Suspensiva da Cessão Fiduciária das Debêntures Privadas. Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária das
Debêntures Privadas, a Cessão Fiduciária das Debêntures Privadas somente se
tornará eficaz e exequível, nos termos dos Artigos 121 e 125 do Código Civil, mediante a transferência das Debêntures Privadas pela Debenturista Inicial à Emissora (“Condição Suspensiva da Cessão Fiduciária das Debêntures Privadas”), a
qual ocorrerá dentro do prazo previsto no Contrato de Cessão Fiduciária das Debêntures Privadas. (3) a alienação fiduciária outorgada pela Brafin, em caráter irrevogável e irretratável (“Alienação Fiduciária de Ações”, respectivamente, sendo
a Alienação Fiduciária de Ações, quando referida em conjunto com a Cessão Fiduciária das Contas da Securitização e a Cessão Fiduciária das Debêntures Privadas,
“Garantias Reais”), nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Brafin Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., CNPJ nº 29.881.369/0001-32 (“Brafin”), na qualidade de
acionista da Emissora, e o Agente Fiduciário, com a interveniência e anuência da
Emissora (“Contrato de Alienação Fiduciária” e, quando em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária, “Contratos de Garantia”), que incluirá: (i) a totalidade
das ações, presente ou futuras, representativas de 100% do capital social da Emissora, detidas pela Brafin, seja por força de desmembramentos ou grupamentos das
ações, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações
originalmente alienadas fiduciariamente, conforme descritas no Contrato de Alienação Fiduciária (“Ações”), incluindo todos os direitos em relação às Ações, qualquer direito de receber lucro, renda, bônus, juros, distribuição, e qualquer outro direito, como direitos de dividendos ou de subscrição, que possam ser exercidos,
declarados e ainda não pagos, ou devidos pela Emissora às Fiduciantes em relação às Ações, adicionalmente aos direitos de preferência e opções sobre tais
Ações, que venham a ser subscritos ou adquiridos pelas Fiduciantes até o integral
pagamento das Obrigações Garantidas (“Direitos das Ações”); e (iii) quaisquer
novas ações subscritas, adquiridas ou que, a qualquer título, venham a ser de titularidade da Brafin, representativas do capital social da Emissora e/ou quaisquer
desdobramentos, ações resultantes de grupamentos, ou de qualquer reestruturação societária (inclusive incorporação de ações), as quais incorporar-se-ão automaticamente a presente garantia, passando, para todos os fins de direito, a integrar
a definição de “Ações”, bem como quaisquer bônus de subscrição, debêntures
conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários
conversíveis em ações, relacionados à participação acionária da Brafin no capital
social da Emissora (“Ações Adicionais”). (y) Resgate Antecipado Obrigatório
das Debêntures: A Cia. deverá, independentemente de autorização prévia dos
Debenturistas, realizar, de forma unilateral, o Resgate Antecipado Total Obrigatório
das Debêntures (“Resgate Antecipado Total Obrigatório”), na ocorrência do
Resgate Antecipado Total Facultativo das Debêntures Privadas ou do Resgate
Antecipado Total Obrigatório das Debêntures Privadas, conforme definidos na Escritura de Emissão; (z) Eventos de Vencimento Antecipado: As Debêntures e
todas as obrigações constantes na Escritura de Emissão poderão ser consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se imediatamente exigível da Emissora
o pagamento do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata
temporis, desde a primeira Data de Integralização, ou a última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, sem
prejuízo, quando for o caso, da cobrança dos Encargos Moratórios e de quaisquer
outros valores eventualmente devidos pela Emissora (“Montante Devido Antecipadamente”), na ocorrência das hipóteses descritas na Escritura de Emissão,
observados os eventuais prazos de cura, quando aplicáveis (“Eventos de Vencimento Antecipado”); e (aa) Demais características e aprovação da Escritura
de Emissão: As demais características, termos e condições da Emissão serão
aquelas especificadas na Escritura de Emissão, definidas de comum acordo entre
as partes envolvidas na Emissão. (ii) a autorização à Diretoria da Cia. para celebrar todos e quaisquer documentos necessários, bem como praticar todos os atos
necessários à Emissão e à Operação de Securitização, inclusive, sem limitação,
a assinatura de todos os documentos necessários para o registro da operação
perante a B3, o pagamento das despesas relacionadas à emissão das Debêntures, das Debêntures Privadas e à realização da Oferta Restrita, a contratação de
todos os prestadores de serviços necessários para a Operação de Securitização,
a celebração dos Contratos de Garantia, das procurações ali previstas, do Contrato de Distribuição, dos aditamentos aos referidos instrumentos e demais documentos relacionados; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria e procuradores da Cia. com vistas à realização da Emissão e da Oferta
Restrita. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e foi lavrada a presente ata que, depois de lida e conferida, foi assinada
por todos os acionistas presentes à Assembleia. Mesa: Haroldo Monteiro da Silva
Filho, Presidente; e, Ramane Passos, Secretária. Acionista Presente: Brafin Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., por seus diretores Haroldo Monteiro da
Silva Filho e Ramane Pereira da Silva Passos. RJ, 31/05/2022. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Mesa: Haroldo Monteiro da
Silva Filho - Presidente; Ramane Passos - Secretária. Brafin Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A. - Acionista. RJ, 09/06/2022.
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Principais preocupações para líderes mundiais Clube dos Seguradores

O

compartilhamento de dados dos
consumidores é
um dos principais cuidados
que executivos de seguros do Brasil, da Europa e
dos Estados Unidos – que
participaram do workshop
“Open Insurance e Questões de Dados”, organizado
pela The Global Federation
of Insurance Associations
(GFIA), realizado em Praga
(República Tcheca) – têm
em mente quando se debate
a implantação do sistema de
seguros aberto (Open Insurance). Na enquete realizada, 62% dos participantes
apontaram que o consumidor sempre deve ser o responsável pela decisão de
quem deve ter acesso aos
seus dados pessoais.
O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo
Oliveira, iniciou a apresentação mostrando o cenário
brasileiro do setor segurador, o maior da América
Latina com arrecadação de
US$ 102 bilhões em 2021 e
pioneiro na implantação do
sistema de seguros abertos
no mundo.
“O Open Insurance en-

globa 91% do setor segurador (exceto saúde), tendo
em vista que o segmento de
saúde não está incluído por
ser regulado pela Agência
Nacional de Saúde”. O presidente da CNseg chamou
a atenção para as oportunidades, que incluem a facilitação de comparação dos
produtos, incentivo para
construção do relacionamento digital e maior competição entre as empresas.
Porém, destaca que os desafios para essa implantação
incluem um escopo excessivamente abrangente de produtos de seguros, fundos de
previdência e capitalização.
“Estão envolvidas linhas
de produtos como Riscos
de Petróleo, Riscos Nucleares ou Seguro para Satélites,
por exemplo, concentradas
em poucos clientes. Não há
necessidade de desenvolver
APIs específicos para essas linhas. Outro ponto é a falta de
objetivos bem definidos por
parte do regulador. Temos
uma visão geral, mas sem parâmetros específicos sobre o
que deve ser alcançado. Os
custos elevados também são
outro ponto. A CNseg está
levantando o custo total de

implementação do Open Insurance, mas estimativas iniciais apontam para um custo
de U$ 20 milhões de dólares
por empresa. Também seria
importante ampliar o calendário de implantação dos sistemas abertos”, destacou.
Outra questão abordada por Dyogo Oliveira é o
papel das Sociedades Iniciadoras de Serviço de Seguro
(SISS). “Vamos solicitar que
o regulador exclua as SISS
porque elas se sobrepõem
ao trabalho que já é executado pelos corretores de seguros. No ambiente digital,
esse relacionamento pode
ser conduzido pelas empresas do setor”, afirmou.
Sobre a proteção de dados, o presidente da CNseg
alertou que o consumidor
precisa estar ciente dos riscos. “Há pontos de conflito
entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Open
Insurance, e os órgãos de
defesa do consumidor não
estão envolvidos na conversa”, observou.
O Chefe de Negócios da
Insurance Europe, William
Vidonja, trouxe o cenário
dos países da Europa. “Estamos numa situação pare-

cida com a dos colegas no
Brasil, com a expectativa de
que utilizem o sistema bancário como referência para
modelagem de outros serviços financeiros. Há menos
de duas semanas, o regulador nos enviou 90 perguntas sobre o Open Finance,
as quais ainda estamos verificando para responder até
o início de julho. Porém, o
que chama a atenção é que
não há um foco específico
em seguros”, afirmou.
A Federação Global de
Associações de Seguros
(GFIA, na sigla em inglês)
é uma associação sem fins
lucrativos criada para representar as associações de seguros nacionais e regionais
que atendam aos interesses
gerais das empresas de seguro de Vida, Saúde, Seguros Gerais e Resseguro. A
instituição tem como objetivo fazer representações
aos governos nacionais, reguladores internacionais e
outros em nome do mercado segurador mundial. Com
40 instituições associadas,
entre elas a CNseg, a GFIA
representa cerca de 87% do
total de produção de prêmio de seguros no mundo.

comemora os 77 anos
do Sincor-BA

O

Clube dos Seguradores da Bahia
em parceria com o
Sincor-BA, CSP-BA e Sindseg
BA/SE/TO promovem uma
palestra com uma noite de autógrafos do livro “O Vendedor
de Futuros” no dia 6 de julho,
às 19 horas, na sede do sindicato. O convidado será o presidente do Conselho da Administração da MAG, Nilton
Molina. O evento acontece em
comemoração do aniversário
de 77 anos do Sincor-BA, que
atua na defesa da categoria e
com objetivo de fomentar as
ações junto ao mercado segurador. O Vice-Presidente
do Conselho Consultivo da
MAG, Marco Antonio Gonçalves, confirmou presença na
solenidade. A ação conta com
o apoio da Escola de Negócios
em Seguros.
Para o presidente do clube, Fausto Dorea, promover
uma palestra com uma noite
de autógrafos com a presença do Nilton Molina na sede
do sindicato, possui um caráter comemorativo para o
setor. “O Sincor-BA possui
77 anos de atividades ininterruptas em toda a Bahia, pro-

porcionando o melhor para
os corretores de seguros que
levam proteção para os seus
segurados na região. Nilton
Molina além de ser uma das
figuras mais emblemáticas
do nosso setor, é um mestre
em conhecimento no ramo
de seguro de pessoas. Será
uma excelente oportunidade
de ampliar o relacionamento
e comemorar o aniversário
do sindicato, entre os corretores, amigos e prestadores
de serviços ligados ao setor”,
explicou.
Nilton Molina é administrador de empresas, foi membro do Conselho Nacional
de Seguros Privados e do
Conselho Nacional de Seguridade Social (1985/1990). É
um dos fundadores da Bradesco Vida e Previdência e da
Icatu Hartford Seguros. Preside o Conselho Administrativo e Deliberativo da MAG.
Desde 2014, é membro titular do Conselho Nacional de
Previdência Complementar
– CNPC, representando os
patrocinadores. E é membro do Conselho Superior da
Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP.).

ILHA PURA 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ: 13.545.216/0001-84

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas.
as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/21, colocando-se à disposição para qualquer esclarecimento. RJ, 02/05/2022. A Administração
Balanços Patrimoniais Em 31/12/21 e de 2020 (Em milhares de reais)
Nota
2021
2020
Nota 2021
2020
(Reapre(ReapreAtivo
sentado) Passivo
sentado)
Circulante
Circulante
11 1.210.416 660.078
Caixa e equivalentes de caixa
5
8
1.133 Empréstimos e financiamentos
38.789
31.898
Títulos e valores mobiliários
6
39.352
21.434 Fornecedores
12
7.071
8.004
Contas a receber de clientes
7
61.181
83.282 Débitos tributários
13
4.355
4.160
Imóveis a comercializar
8
392.665 299.142 Obrigações trabalhistas
Adiantamentos de clientes nas vendas com permutas 14.1
2.716
2.983
Estoques
9
3.848
3.904 Adiantamentos de clientes nas vendas a promitentes
15
15
Outras contas a receber
16.889
17.043 Outros adiantamentos a clientes
18
87.645
87.645
Adiantamento de fornecedores
5.569
6.400 Outros
3.857
3.726
Seguros a apropriar
623
623
1.354.864 798.509
Outros
2.117
2.334 Não circulante
522.252 435.295 Empréstimos e financiamentos
11 2.073.269 2.215.780
Empréstimos com partes relacionadas
14.2
28.345
26.766
Não circulante
AFAC
15
3.542
55.108
Realizável a longo prazo
12
7.923
1.603
Contas a receber de clientes
7
42.769
42.961 Débitos tributários
24
3.375
4.554
Seguros a apropriar
1.193
1.816 Tributos diferidos
16
10.397
13.870
Imóveis a comercializar
8
2.659.044 2.473.813 Provisão para contingências
17
9.411
9.411
Outros
8.065
7.191 Provisão para garantias
2.136.262 2.327.092
2.711.071 2.525.781 Patrimônio líquido
Imobilizado
10
30.496
33.357 Capital social
15
463.473 380.930
Intangível
3
3 Prejuízos acumulados
(690.777) (512.095)
2.741.570 2.559.141
(227.304) (131.165)
Total do ativo
3.263.822 2.994.436 Total do passivo
3.263.822 2.994.436
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Informações Gerais: A Ilha Pura 01 Empreendimento Imobiliário S.A. (“Ilha As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de
Pura 01” ou “Cia. ”) é uma sociedade limitada empresarial com sede na Avenida avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas
Olof Palme, 305, localizada na Barra da Tijuca na Cidade do RJ. A Cia. tem como na preparação das demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores objetivos
objeto social a construção e incorporação dos empreendimentos imobiliários que e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do vaconstituíram a Vila dos Atletas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 (“Vila lor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos
dos Atletas”), que conta com 3.604 apartamentos, dispostos em 31 prédios de 17 pa- sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo
vimentos, distribuídos por 7 (sete) condomínios independentes, com apartamentos imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeide dois a quatro quartos. A Cia. tem seu controle integralmente efetuado pela Ilha ros pelo valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão para
Pura Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. As unidades habitacionais créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais riscos para dede três dos sete condomínios já estão no seu modo legado, uma vez que já estão terminação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transendo entregues aos seus adquirentes finais. Estes condomínios estão plenamente sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente
operacionais. Os recursos da venda destas unidades estão sendo gerenciados em divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento
conjunto com a Caixa Econômica Federal, onde parte se destinam a manutenção e probabilístico inerente ao processo de estimativa, conforme descrito na Nota 4. A
a terminalidade destes e/ou dos demais condomínios, e o restante para liquidação Administração revisa suas estimativas pelo menos anualmente. As demonstrações
financeira das obrigações de financiamento assumidos. No dia 11/03/20, a Organi- financeiras da Cia. compreendem as demonstrações financeiras individuais elazação Mundial da Saúde (OMS) declarou o coronavirus (COVID-19) como pande- boradas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação
mia. Desde então, o vírus veio se alastrando rapidamente ao redor do mundo. A Cia. das demonstrações contábeis, aplicável a entidades de incorporação imobiliária no
monitorou de perto todas as evoluções e tomou medidas mitigatórias para garantir Brasil. Os aspectos relacionados à transferência de controle de unidades imobiliáa segurança de todos os seus stakeholders. Com base nas premissas acima que rias seguem o entendimento da administração da Cia. , sobre a aplicação do Prosustentam seu plano de negócios, a Administração entende que deve manter o nunciamento Técnico CPC 47 (IFRS 15), alinhado a aquele manifestado pela CVM
pressuposto de continuidade na elaboração das demonstrações financeiras em no Ofício Circular CVM/SNC/SEP/n.º 02/18, de forma condizente com as normas
31/12/21. 2 - Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras: As expedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração das Demonstrações Financeiras. Em
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acor- 2021 e 2020, a Cia. não apresentou resultados abrangentes, motivo pelo qual não
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”), os pronunciamentos
está sendo apresentada essa demonstração. A autorização para conclusão das dedo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com
as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB. Os valores contidos monstrações financeiras foi concedida pela Administração da Cia. em 03/05/22. 3.
nas demonstrações financeiras são expressos em reais (R$), sendo essa a moeda Principais práticas contábeis: As políticas e práticas contábeis descritas a seguir
do ambiente econômico no qual a Cia. atua (“moeda funcional”), arredondados em têm sido aplicadas consistentemente nos exercícios apresentados nas demonstramilhares (R$000), exceto quando indicado de outra forma, e foram elaborados de ções contábeis. A Cia. não espera nenhum impacto material nas demonstrações
acordo com o princípio do custo histórico, com exceção dos títulos de renda fixa, que financeiras, seja pelas alterações ou novas normas no período de aplicação inicial.
Carlos Felipe Andrade de Carvalho - Presidente;
são instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e
Marcelo de Oliveira Pereira Cardoso - Contador – CRC - RJ 088856/O7
dos empréstimos e financiamentos que são mensurados pelo custo amortizado.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Ilha Pura 01 Empreendimento Imobiliário S.A. - RJ - RJ: Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Ilha Pura
01 Empreendimento Imobiliário S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/21 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ilha Pura 01 Empreendimento Imobiliário S.A. em 31/12/21, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatórios (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação
à Cia., 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 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 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 Cia. 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 Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. 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 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 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. • 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 Cia.. • 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 Cia.. 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

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020
(Em milhares de reais exceto o prejuízo por ação) Nota 2021
2020
(Reapresentado)
Receita operacional líquida
19
63.649 90.464
Custos de construção
(288)
(542)
Custo dos imóveis vendidos
20
(74.010) (92.350)
Prejuízo bruto
(10.649) (2.428)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
21
(27.821) (41.837)
Despesas comerciais
22
(2.140) (3.888)
Outras despesas
(1.083) (2.825)
Resultado operacional antes do resultado financeiro
(41.693) (50.978)
Resultado financeiro
23
Receitas financeiras
19.200 21.299
Despesas financeiras
(153.537) (81.969)
(134.337) (60.670)
Prejuízo antes do I.R. e da C.S.
(176.030) (111.648)
Imposto de Renda e Contribuição Social
24
(2.652) (1.672)
Prejuízo do exercício
(178.682) (113.320)
Prejuízo do exercício por ação do capital social
(0,029) (0,018)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Prejuízos
Exercicios Findos em 31/12/21 e
Nota social acumulados Total
2020 (Em milhares de reais)
(Reapre- (Reapresen- (Reapresentado)
tado)
sentado)
Saldos em 31/12/19
365.925
(398.775) (32.850)
Aumento de capital social
15
15.005
- 15.005
(113.320) (113.320)
Prejuízo do exercício
380.930
(512.095) (131.165)
Saldos em 31/12/20
Aumento de capital social
15
82.543
- 82.543
(178.682) (178.682)
Prejuízo do exercício
463.473
(690.777) (227.304)
Saldos em 31/12/21
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020
(Em milhares de reais)
2021
2020
(ReapreFluxos de caixa das atividades operacionais:
sentado)
Prejuízo do exercício antes do I.R. e da C.S.
(176.030) (111.648)
Ajustes para conciliar o prejuízo do período antes do I.R.
e da C.S. com os fluxos de caixa:
Depreciações e amortizações
2.836
2.694
Rendimentos de títulos de renda fixa
(1.308)
(166)
Juros e variações monetárias, líquidos
505.975 249.303
Provisão para contingências
(3.472)
6.425
Provisão para distratos, líquida
(11.941)
1.425
Provisão para risco de crédito
1.048
2.758
Ajuste a valor presente
518
3.750
317.626 154.541
Redução (acréscimo) em ativos:
Imóveis a comercializar
(279.166) (87.457)
Contas a receber
17.144
(555)
Adiantamentos a fornecedores
831
1.081
Estoques
56
467
Seguros a apropriar
623
2.005
Outros contas a receber
154
215
Outros
(657)
556
Acréscimo (redução) em passivos:
Fornecedores
6.890 (5.034)
Obrigações trabalhistas
195
(32)
Obrigações tributárias
(4.764)
2.842
Outros
6.451 (1.372)
65.383 67.257
I.R. e C.S. pagos
(8)
Juros pagos
(80.900) (100.074)
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais
(15.517) (32.825)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aplicações em títulos de renda fixa
(128.617) (99.975)
Resgates de títulos de renda fixa
112.007 79.226
Acréscimos de imobilizado
(13)
Baixa de imobilizado
38
299
Recursos líquidos aplicados pelas atividades de
investimento
(16.585) (20.450)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
AFAC
(51.566) 36.006
Aumento de capital social
82.543 15.005
Recursos líquidos gerados pelas atividades de
financiamento
30.977 51.011
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquido
(1.125) (2.264)
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período
1.133
3.397
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
8
1.133
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(1.125) (2.264)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
condições futuras podem levar a Cia. 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
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos. RJ , 03/05/22.
Mário Vieira Lopes
Contador - CRC-RJ-060.611/O-0
CRC-RJ-2026/O-5
José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ-036.737-0
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Dívida e empréstimo freiam busca por pequenos negócios
59% têm mais de um terço dos custos mensais comprometidos

O

s donos de pequenos negócios
estão mais cautelosos quando o assunto é
crédito. Isso porque, chega
a 59% a parcela de empresários segmento que têm
mais de um terço dos custos
mensais
comprometidos
com dívidas e empréstimos.
A proporção de microempreendedores
individuais, micro e pequenas
empresas que procuram
empréstimos praticamente se manteve estável, em
torno de 50%, desde meados do ano passado. É o
que aponta a 14ª Pesquisa
“Impacto da Pandemia de
Coronavírus nos Pequenos
Negócios”, realizada pelo
Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O levantamento foi conduzido
de forma on-line, de 24 de
abril a 2 de maio de 2022.
A pesquisa também mostrou que 2021 foi o ano em
que os empresários mais

solicitaram empréstimos,
chegando a 43% do total –
entre as micro e pequenas
empresas, a porcentagem
bateu os 49%; já entre os
microempreendedores individuais, ficou em 37%.
Ao todo, a pesquisa colheu
dados de 13,1 mil pequenos
negócios de 26 estados e do
DF.
O coordenador de Acesso a Crédito e Investimentos do Sebrae Nacional,
Giovanni Beviláqua, acredita que essa estagnação
na busca por empréstimos
pode ser explicada por dois
fatores. De acordo com ele,
o primeiro está relacionado
ao elevado endividamento
das empresas, que além de
estarem mais cuidadosas ao
procurar novo crédito, também enfrentam mais dificuldades para comprovar às
instituições financeiras sua
capacidade de pagamento.
O segundo fator deve-se
aos impactos da alta dos

juros, que torna os novos
empréstimos mais caros do
que eram no ano passado,
inibindo a busca por novas
operações.
Bevilaqua ressalta que,
de toda forma, a decisão
de tomar crédito necessita de planejamento. “Todo
crédito corresponde a uma
dívida que deve ser paga em
algum momento no futuro.
Portanto, a decisão de
tomar crédito deve ser
muito bem avaliada e planejada pelos empreendedores, isso vale em todas
as ocasiões e, principalmente, em um cenário
atual com altas taxas de
juros e que pode se manter pelos próximos meses.
A expectativa é que a Selic,
a taxa básica da economia,
deva permanecer no patamar de dois dígitos até o
fim do ano”, alerta.
Segundo a pesquisa, a
maioria dos pequenos negócios (59%) tem mais de

um terço dos custos mensais comprometidos com
dívidas e empréstimos. Entre as MPE, esse índice é
de 48% e, entre os MEI, é
ainda maior: 67%. O especialista do Sebrae Nacional
afirma que os percentuais
são altos e requerem atenção dos empresários, pois
podem impedir que as empresas realizem investimentos e equilibrem os seus
fluxos de caixa para uma
retomada mais vigorosa das
atividades, principalmente
em um cenário de elevação
de custos com a atual inflação.
“Os empresários devem
se voltar para um controle
mais atento de sua gestão
financeira e análise dos custos. Precisam ficar atentos
às possibilidades de renegociações de dívidas que estão
surgindo, uma vez que esse
alto grau de endividamento não é bom para todas
as partes, inclusive para as

instituições financeiras, pois
quanto maior o endividamento, maior é o risco de
inadimplência”, ressalta Bevilaqua.
Driblando a crise
A 14ª Pesquisa de Impacto também mostrou que a
situação dos pequenos negócios ainda não voltou ao
patamar de 2019, período
pré-pandemia. Apesar da
retomada das atividades,
as perdas de faturamento
estão em 23%. De acordo
com Bevilaqua, é hora de os
empreendedores fazerem
uma análise cuidadosa e criteriosa da gestão financeira
da empresa para saber onde podem atuar, sobretudo
quanto ao fluxo de caixa,
controle de estoque e identificação de dívidas.
“Há algumas frentes em
que ele pode atuar. Uma é a
receita, como realizar alguma campanha de liquidação

de estoques, aumentar a divulgação de seus produtos
e serviços, ampliando a sua
base de clientes ou aumentando a fidelidade dos clientes atuais etc. A outra são
as despesas, identificando
se é possível reduzir algum
custo e analisar as possibilidades de negociação de
dívidas, buscando conhecer outras opções de ofertantes de crédito e serviços
financeiros”, recomenda.
Segundo Bevilaqua, há hoje no Brasil uma grande
quantidade de instituições
financeiras, para além dos
bancos tradicionais, com
atuação mais próxima dos
pequenos negócios e que
podem ser uma opção importante para os empresários. “Por último, reforço a
orientação para que os empreendedores não hesitem
em buscar toda a orientação
e o auxílio que possam obter. O Sebrae possui muitas
formas de fazer isso”, frisa.

PagBank PagSeguro: Lucro cresce 29% no trimestre
Empresa se consolida como a mais lucrativa do setor

O

PagBank
PagSeguro (Nyse:
PAGS) registrou
lucro líquido de R$ 350 milhões no primeiro trimestre
deste ano, um incremento de 29% em relação ao
mesmo período de 2021,
superando o consenso de
mercado em quase 20%.
Já o lucro líquido ajustado
atingiu R$ 371 milhões, o
maior da série histórica para
um primeiro trimestre. No
mesmo período, a receita
total da companhia - especializada de clientes no segmento de maquininhas de
cartão, inclusão em serviços
financeiros e meios de pagamento, que é um banco
completo e promove soluções inovadoras em vare-

jo, crédito, investimentos e
seguros - cresceu 66%, registrando R$ 3,42 bilhões,
a maior receita já reportada
pela empresa.
Entre os principais resultados, o PagBank PagSeguro registrou lucro líquido de
R$ 350 milhões no 1T22,
um incremento de 29% em
relação ao mesmo período
do ano passado, superando
o consenso de mercado em
quase 20%. Já o lucro líquido ajustado atingiu R$ 371
milhões, o maior da série
histórica para um primeiro trimestre. No mesmo
período, a receita total da
Companhia cresceu 66%,
registrando R$ 3,42 bilhões,
a maior receita já reportada
pela empresa.

“O PagBank PagSeguro
tem a missão de transformar e democratizar o acesso aos serviços financeiros
e meios de pagamentos
no Brasil, fornecendo um
ecossistema digital simples,
seguro e acessível para comerciantes e consumidores”, ressalta Alexandre
Magnani, co-CEO do PagBank PagSeguro.
Em serviços financeiros
(PagBank), foram processados R$ 72,1 bilhões em
transações (gastos nos cartões, empréstimos, transferências, pagamentos de
contas, recargas de celular,
comercialização de seguros) no primeiro trimestre
de 2022. No mesmo período, a receita atingiu R$ 305

milhões, o que representa
um crescimento de 95%
ante o 1T21. Os depósitos
em conta cresceram 124%,
atingindo R$ 11,2 bilhões
ao final do primeiro trimestre.
Em pagamentos (PagSeguro), a companhia alcançou R$ 80,1 bilhões de
volume processado (TPV)
no período, crescimento
de 60% em comparação
com o ano anterior. As
receitas em pagamentos
alcançaram R$ 3,1 bilhões,
um incremento de 63% em
relação ao mesmo período
de 2021. O Ebitda Ajustado foi de R$ 769 milhões,
um aumento de 12% no
comparativo entre o 1T22
e o 1T21.

Quase 9 milhões de novos clientes
Em um ano, o PagBank
PagSeguro
conquistou
quase 9 milhões de novos
clientes, passando de 14,8
milhões no 1T21 para 23,5
milhões no primeiro trimestre de 2022, consolidandose como o segundo maior
banco digital brasileiro. Somente no primeiro trimestre deste ano, foram 1,7 milhão de novos clientes que
começaram a ter acesso a
um banco completo, digital
e acessível.
No último trimestre, o
PagBank PagSeguro lançou
diversos produtos, entre
eles: cartão de débito da
bandeira Mastercard, opção
de Domicílio Bancário na

conta PagBank e Conta PJ
para empresas com mais de
um sócio.
“Continuamos a promover inclusão massiva de empreendedores e consumidores no banco digital e temos
crescido organicamente, com
engajamento dos clientes e
aumento em todas as métricas bancárias relevantes.
Além disso, somos o player
com maior rede de aceitação
do Brasil, que teve maior ganho de market share (TPV)
e lucro na adquirência no
primeiro trimestre de 2022”,
salienta Magnani.
Os resultados do PagBank PagSeguro no 1T22
estão disponíveis em: https://investors.pagseguro.
com.

CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA.
CNPJ: 13.101.510/0001-05

Balanços Patrimoniais Exercícios Findos
em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
2021

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoque
Impostos a recuperar
Adiantamentos diversos
Não Circulante
Realizavel a longo prazo
Partes relacionadas
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Impostos a pagar
Salários e encargos sociais
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados
Total do passivo e patrimônio líquido

1.205
2.852
67
1.238
1.402
6.764
222
222
1.282
253.481
327
255.312
262.076

2020
1.030
2.482
198
2.553
1.533
7.796

Demonstrações de Resultados
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por cota)
Receita Operacional Líquida
Custo da prestação de serviços
Lucro Bruto
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas
Comerciais
Tributárias
Depreciação e amortização

Demonstrações dos Fluxos de Caixa–Método Indireto
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
(Em milhares de reais)

2021
31.285
(22.365)
8.920

2020
16.885
(16.312)
573

(7.733)
(643)
(684)
(8.648)
(17.708)
(8.788)

(6.038)
(407)
(473)
(8.740)
(15.658)
(15.085)

2021
2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício
(18.855) (25.949)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:
Juros e variação monetária
10.090 10.870
Depreciações e amortizações
8.648
8.740
Variações nos ativos e passivos:
(Aumento) redução em contas a receber
(370)
1.156
Redução nos estoques
131
51
Redução em impostos a recuperar
1.315
470
Redução em adiantamentos diversos
131
3.884
Redução em fornecedores
86
290
Aumento (redução) em impostos a pagar
(1.329)
885
Aumento (redução) em salários e encargos sociais
586
(972)
Aumento em partes relacionadas
4.465 26.947
Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais
4.898 26.372
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado
(340)
–
Recursos líquidos aplicados nas atividades de
investimentos
(340)
–
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
Empréstimos e financiamentos
(36.453) (27.768)
Aumento de capital
32.070
–
Recursos líquidos aplicados nas atividades de
financiamentos
(4.383) (27.768)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
175 (1.396)
Demonstração da variação no caixa e equivalentes
de caixa:
No início do exercício
1.030
2.426
No fim do exercício
1.205
1.030
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
175 (1.396)

–
– Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
1.282 Resultado financeiro
261.769 Receitas financeiras
23
6
347 Despesas financeiras
(10.090)
(10.870)
263.398
(10.067)
(10.864)
271.194 Prejuízo do exercício
(18.855)
(25.949)
Prejuízo por quota do capital social
(0,07)
(0,10)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
14.063
13.977
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
6.922
12.301
(Em milhares de reais)
1.159
2.488
1.351
765
Capital
Prejuízos Patrimônio
23.495
29.531
social acumulados líquido
Saldos em 31/12/2019
255.792
(149.376)
106.416
113.265
134.249 Prejuízo do exercício
–
(25.949)
(25.949)
31.634
26.947 Saldos em 31/12/2020
255.792
(175.325)
80.467
144.899
161.196 Aumento de capital
32.070
–
32.070
Prejuízo do exercício
–
(18.855)
(18.855)
287.862
255.792 Saldos em 31/12/2021
287.862
(194.180)
93.682
(194.180)
(175.325)
Carlos Felipe Andrade de Carvalho - Presidente;
93.682
80.467
Marcelo de Oliveira Pereira Cardoso - Contador – CRC - RJ 088856/O7
262.076
271.194
As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes emitido pela
BKR - Lopes, Machado sem ressalvas encontram-se a disposição dos Srs. cotistas na sede da Companhia.

