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SERIA HOMESCHOOLING
UMA SOLUÇÃO?

POR QUE HOME EQUITY
NÃO É POPULAR?

PEDAÇO DE BOLO DAS
BODAS DA RAINHA

Prática cria novos riscos para a
aprendizagem de crianças e adolescentes.
Por Luiz Alexandre Castanha, página 2

BC cogita mesma propriedade como
garantia em mais de uma operação.
Por Bruno Gama, página 2

Feito há 75 anos, não se recomenda que
futuro comprador consuma a fatia.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

Fed é criticado
por elevar juros
sem que tenha
efeito em preços
O presidente do Federal Reserve (Fed) dos EUA, Jerome Powell,
manteve nesta quarta-feira seu
discurso dúbio sobre a elevação
dos juros, inflação e recessão. Powell disse, no Senado, que o banco central está tentando reduzir a
inflação sem causar muitos danos,
mas os aumentos agressivos das
taxas do Fed podem levar a economia dos EUA à recessão.
“Meus colegas e eu estamos
cientes de que a alta inflação impõe dificuldades significativas, especialmente para aqueles menos
capazes de arcar com os custos
mais altos de bens essenciais como alimentação, moradia e transporte”, disse o presidente do Fed,
observando que o banco central
está altamente atento aos riscos
de inflação alta.
A senadora democrata Elizabeth Warren argumentou que aumentos agressivos de juros fariam
pouco para aliviar os choques de
oferta que elevaram o preço do
gás e dos alimentos, mas poderiam levar a um aumento significativo nas demissões.
“Sabe o que é pior do que inflação alta e desemprego baixo? É inflação alta e recessão com milhões
de pessoas desempregadas”, disse
Warren ao questionar Powell. “E
eu espero que você reconsidere
isso ao levar esta economia a um
precipício.”
Powell, no entanto, disse que
acha “que é absolutamente essencial restaurar a estabilidade de preços, realmente para o benefício do
mercado de trabalho, tanto quanto qualquer outra coisa”. Quando
perguntado se o aumento excessivo e rápido das taxas de juros poderia levar a economia a uma recessão, o presidente do Fed disse
que é uma possibilidade. “Não é
o nosso resultado pretendido, mas
é certamente uma possibilidade.”
“Não estamos tentando provocar
e não achamos que precisaremos
provocar uma recessão”, acrescentou.
Apesar do otimismo, um número crescente de economistas e analistas está preocupado que a postura mais agressiva do Fed possa
mergulhar a economia dos EUA
em uma recessão. Economistas
recentemente consultados pelo
The Wall Street Journal aumentaram
drasticamente a probabilidade de
recessão, agora colocando-a em
44% nos próximos 12 meses, acima dos 28% em abril. A última figura mostra um nível “geralmente
visto apenas à beira ou durante as
recessões reais”.

No FNDE, interferência política,
corrupção e distorções de R$ 19 bi
Presidente do Senado admite criação de CPI do MEC

A

Polícia Federal prendeu
na manhã desta quarta-feira o ex-ministro da
Educação Milton Ribeiro, que
deixou o cargo no fim de março,
e pastores apontados como lobistas envolvidos com um “balcão de
negócios” na pasta e na liberação
de verbas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Além do ex-ministro,
também foram presos os pastores/lobistas Arilton Moura e Gilmar Santos.
A operação apura crimes como
corrupção e tráfico de influência
durante a gestão de Ribeiro e foi
um duro golpe na campanha à reeleição de Jair Bolsonaro, que vinha batendo na tecla de que em
seu governo não há corrupção.

Quando as denúncias surgiram,
em março, Bolsonaro chegou a
dizer que botava a cara no fogo
por Ribeiro. Nesta quarta, mudou
o discurso e abandonou seu ex-ministro.
O FNDE une ingerência política com suspeitas de desvios. O
Fundo é presidido por Marcelo
Lopes da Ponte, que foi chefe de
gabinete do hoje ministro-chefe
da Casa Civil, Ciro Nogueira, um
dos principais líderes do Centrão,
junto com Arthur Lira, presidente
da Câmara dos Deputados.
Segundo reportagem do portal UOL, auditoria realizada pela
Controladoria Geral da União
(CGU) nas prestações de contas
de 2021 do FNDE identificou
distorções que somaram R$ 18,8

bilhões. Uma das mais volumosas,
de R$ 10,4 bilhões, ocorreu no
Financiamento Estudantil (Fies).
Os montantes podem representar
falhas ou problemas nos controles
do Fundo.
Muitas outras denúncias foram
noticiadas na Educação, como
suspeita de superfaturamento na
compra de ônibus e carteiras escolares.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a
possível criação da CPI do MEC
poderá ser analisada pelo colégio
de líderes. Pelas redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou que falta apenas
uma assinatura para completar as
27 que são exigidas para a criação
de uma CPI.

Yin Bogu/Xinhua

Colômbia quer
reabrir fronteira
com Venezuela
O presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que
entrou em contato com o governo venezuelano para abrir a fronteira entre os países vizinhos. “Eu
me comuniquei com o governo
venezuelano para abrir a fronteira
e restaurar o pleno exercício dos
direitos humanos na fronteira”,
escreveu Petro em sua conta no
Twitter.
O governo venezuelano fechou
parcialmente a fronteira com a
Colômbia em 2015, a fim de conter a insegurança do país vizinho.
Em 2019, as relações diplomáticas
entre os dois países foram rompidas devido a divergências políticas
durante o governo do presidente
colombiano Ivan Duque.

Com apoio do
governador, Pacheco
é eleito para o TCE
O deputado estadual Márcio
Pacheco (PSC) foi eleito, por 47
votos, como novo conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado
(TCE), em substituição a Aloysio
Neves Guedes, que se aposentou
em fevereiro. Pacheco disputou a
vaga com o deputado Rosenverg
Reis (MDB), que recebeu nove
votos, e o funcionário de carreira
do TCE, Hans Springer da Silva,
que teve 10 votos. Quatro deputados se abstiveram.
Antes do início da votação, os
deputados Alexandre Freitas (Pode), Dr. Deodalto (PL) e Val Ceasa (Patriota) desistiram do pleito.
Quem assumirá a vaga de Pacheco na Alerj é Sérgio Louback,
de Nova Friburgo, que retorna à
Assembleia.

No Fórum Empresarial, Xi Jinping pede cooperação ganha-ganha

Pochmann: Brics é oportunidade
para uma nova ordem mundial

O

mundo vê uma ordem
internacional anacrônica à que emergiu da
Guerra Fria em 1991, observa o
professor e economista Marcio
Pochmann, acrescentando que
conflitos na Europa, a saída da Inglaterra, e a invasão do Congresso
americano durante a transição do
governo Trump para o governo
Biden são problemas que a ordem
internacional previamente estabelecida já não oferece respostas
adequadas.
Em entrevista ao Diário do Povo

Online, o economista avalia que a
experiência ocidental de cooperação a partir dos países mais ricos,
com o grupo G7, que posteriormente avançou para G20, não tem
oferecido resultados adequados.
Uma ampliação gradual do
Brics (bloco que reúne Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul) é a oportunidade de construir
uma “nova ordem internacional
com bases diferentes”, disse ele.
Pochmann lembrou que a criação
do bloco se deu em 2009, quando
se enfrentava uma crise financei-

ra de grande proporção, e a ação
dos países do Brics proporcionou
apoio mútuo no enfrentamento
do problema financeiro de impacto mundial.
Nesta quarta-feira teve início
o Fórum Empresarial do Brics.
O presidente chinês, Xi Jinping,
participou da cerimônia de abertura online e fez um discurso pedindo que os integrantes abracem
a solidariedade e expandam a cooperação ganha-ganha. A China,
em seguida, sedia a 14ª Cúpula do
Brics. Página 3

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1509
R$ 5,3750
R$ 5,4895
R$ 0,7751
R$ 305,00

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

0,52% (maio)
1,41% (abril)
1,11%
0,71%
13,25%
0,63% a.m.
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Seria o homeschooling a nova solução para a educação brasileira?
Por Luiz Alexandre
Castanha

N

o último dia
19/5, a Câmara
dos Deputados
concluiu a votação do Projeto de Lei 3.179 de 2012.
Neste caso, o PL regulamenta a prática da educação domiciliar no Brasil,
também conhecida como
homeschooling. Não por
acaso, diversos deputados
contrários ao projeto criticaram a aprovação da medida. Afinal, a realização
do homeschooling não se
reduz a ajudar os filhos a
fazerem a lição em casa
ou a prestarem atenção às
videoaulas. Os pais, neste
caso, devem ter no mínimo a autonomia e o conhecimento de um professor graduado para suprir a
demanda de informações
à criança. E obviamente a
questão não se limita a isso.
De acordo com um estudo realizado pela Frontiers

in Psychology com 1.143
pais de crianças espanholas
e italianas (de 3 a 18 anos),
o fechamento das escolas
durante a pandemia alterou drasticamente a saúde
das crianças, tanto os hábitos e comportamentos
saudáveis promovidos pela
educação convencional (em
escola), como a alimentação
e o sono equilibrado proporcionados por tal. Por
consequência, segundo o
estudo, a interação social
limitada aumenta a solidão,
que automaticamente está
associada a problemas de
saúde mental em crianças e
adolescentes.
Ainda neste levantamento, 85,7% dos pais perceberam mudanças no estado
emocional e nos comportamentos dos filhos. Os
sintomas mais frequentes
foram: dificuldade de concentração (76,6%); tédio
(52%); irritabilidade (39%);
inquietação (38,8%); nervosismo (38%); sentimentos
de solidão (31,3%); inquie-

tação (30,4%) e preocupações (30,1%). Por estarem
em casa, as crianças acabaram por fazer menos atividades físicas, muito comum
nas escolas.
A própria Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) já se mostrou
contrária ao projeto de
homeschooling. Entre os
apontamentos da entidade, o destaque ficou para a
“priorização ao direito de
as crianças e adolescentes
estarem na escola”.
Chefe de Educação do
Unicef Brasil, Mônica Dias
Pinto destacou que “a escola é fundamental para garantir o direito de crianças
e adolescentes à aprendizagem de qualidade, à socialização e à pluralidade de
ideias. Além disso, trata-se
de um espaço essencial de
proteção de meninas e meninos contra a violência”. A
socialização reforçada pela
executiva faz todo o sentido, uma vez que a escola é o
ambiente que promove essa

interação entre as crianças
– ou seja, desperta tanto o
aprendizado como a prática
de conviver com a diversidade.

Prática cria
novos riscos
para a
aprendizagem
de crianças
e adolescentes
Diversidade, aliás, é o
que dá o sentido para a
convivência da criança com
o mundo exterior. É exatamente compreendendo
o diferente, tendo espaço
para confrontar ideologias,
opiniões e heterogeneidade
que a criança cria o senso
de solidariedade e respeito.
Afinal, uma democracia é
desenvolvida justamente a
partir de encontros, respeito e convivência com pessoas diversas.
Apesar disso, há situações
que realmente o estudo em
casa é necessário. Como,

por exemplo, crianças que
residem em locais remotos
ao sistema de educação. Em
2020, por exemplo, segundo a Agência Brasil, mais
de 5 milhões de crianças e
adolescentes não tiveram
acesso às aulas na pandemia. O motivo, nesse caso,
foi a dificuldade em acessar à internet e à tecnologia. Em casos como esse,
o advento da tecnologia supriria a ausência das idas às
escolas.
No entanto, é preciso
considerar que crianças
neste perfil muito provavelmente não teriam a infraestrutura e suporte familiar para esta prática. Vale
destacar que a maior parte
desses jovens que não receberam suporte às aulas,
residem nas regiões Norte
e Nordeste, assim como em
regiões rurais.
Uma alternativa, por
exemplo, seria o ensino híbrido, que alia toda a bagagem dos educadores com
a tecnologia – a favor do

desempenho e aprendizado das crianças. O corpo
docente administra conteúdos, atividades e estimulam as usuais pesquisas,
enquanto que os alunos se
aproveitam da tecnologia
para incentivar o aprendizado. Vale lembrar que
este modelo não dispensa
o contato físico e o relacionamento das crianças, a
fim de desenvolver valores
éticos e morais. Isso vem
de encontro ao que sempre menciono em meus
artigos.
Portanto, em vez do homeschooling, creio que
uma solução híbrida – que
absorva o melhor do ensino no meio digital, aliada à
bagagem dos profissionais
educadores – é o que pode direcionar e transformar
os aprendizes de agora em
grandes adultos num futuro
próximo.
Luiz Alexandre Castanha é administrador de empresas, CEO da NextGen Learning.

Por que o home equity ainda não é popular no Brasil?
Por Bruno Gama

Q

uando uma pessoa
vai atrás de um empréstimo, uma cartilha de possibilidades é oferecida: empréstimo pessoal,
empréstimo consignado, financiamento, entre outros.
Uma das modalidades mais
compensatórias, porém ainda pouco reconhecida no
cenário brasileiro, é o home equity, ou CGI (Crédito
com Garantia de Imóvel).
Nesse modelo, o cliente recebe o empréstimo utilizando um imóvel como garantia. Por conta deste caução
mais robusto, os bancos
acabam oferecendo condições comerciais bastante
vantajosas, já que os riscos
de inadimplência acabam
sendo mais baixos.
Lançado oficialmente
no Brasil em 2007, o home equity se diferencia
por disponibilizar ao tomador empréstimos com
valores elevados e juros
reduzidos na comparação

com outras modalidades
de crédito. Diante dessa realidade, a opção tem
dado sinais que começa a
cair no gosto do brasileiro. Segundo a Associação
Brasileira das Entidades
de Crédito Imobiliário e
Poupança (Abecip), o volume de concessões com
um imóvel como garantia
cresceu 13% de janeiro a
novembro de 2021 em relação ao mesmo período
do ano anterior, ultrapassando a marca de R$ 4,8
bilhões.
Apesar desse crescimento
acima de um dígito, o home
equity em geral segue sendo
uma opção pouco procurada pelos brasileiros. Para
se ter uma ideia, o volume
total de empréstimos bancários no último ano atingiu
R$ 664 bilhões, chegando a
marca de R$ 4,6 trilhões em
crédito contratado, segundo dados do Banco Central
(BC). Atualmente estima-se que o mercado nacional
de home equity esteja com
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uma carteira contratada de
R$ 13,8 bilhões. Contudo, o
próprio BC projeta que esse
tipo de crédito tem potencial para alcançar a marca
de R$ 500 bilhões.

BC cogita
mesma
propriedade
como garantia
em mais de
uma operação
Um ótimo motivo para
que esse valor seja considerado realista é a enorme
lista de vantagens atreladas
a esse tipo de crédito. A
maior delas, como já mencionado, são os juros mais
baixos. Por conta da garantia de um imóvel, a modalidade geralmente conta com
uma variação que fica geralmente na casa dos 12% ao
ano. A título de comparação, o rotativo do cartão de
crédito, por exemplo, tem
uma taxa de juros média de
309,8% ao ano.

Além dos juros, o home
equity também se destaca
por ter uma burocracia bem
mais simples, além de ser
uma boa opção para negativados ou para quem está
com restrições em seu CPF,
sem contar o fato de estabelecer um prazo de pagamento bem mais estendido
numa comparação com as
outras linhas de crédito disponíveis no mercado.
Outro benefício que precisa ser destacado é a sua
destinação livre, ou seja,
o beneficiado não precisa
informar onde o valor vai
ser empregado ou apresentar uma planilha de gastos
para demonstrar o destino
do empréstimo. Essa característica abre caminho
para que o montante seja
utilizado para o fim que o
devedor desejar – desde reorganização de dívidas, troca de dívidas por juros mais
baratos ou até mesmo para
iniciar um próprio negócio.
Apesar dessa série de
vantagens e benefícios, o
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home equity ainda não é
uma modalidade de crédito totalmente difundida no
país porque muitas pessoas
simplesmente não conhecem essa opção, além de
outras terem um receio de
alienar o imóvel e perdê-lo
por conta da inadimplência.
No entanto, é importante ressaltar que essa é uma
opção bastante improvável,
simbolizando um risco baixo, e não faz com que a modalidade deixe de ser uma
das opções mais viáveis devido aos juros mais baixos.
Se o crédito com garantia de imóvel já é uma das
opções mais vantajosas atualmente, a tendência é de
que as condições se tornem
ainda melhores nos próximos anos. Com o objetivo
de incentivar e assim tornar
o home equity ainda mais
barato no Brasil, o BC, em
conjunto com o Ministério
da Economia, vem estudando novas opções para uma
ampliação do acesso deste
tipo de crédito, cogitando

inclusive fazer com que uma
mesma propriedade possa
ser dada como garantia em
mais de uma operação, mesmo em bancos diferentes.
Sem dúvida, todos esses
avanços tendem a inserir
o home equity como uma
das melhores alternativas
para quem busca um empréstimo. Apesar de alguns
brasileiros temerem perder
seu imóvel, pouco a pouco as fintechs e os grandes
bancos estão acelerando
a educação de mercado,
e mostrando que esse risco é extremamente baixo.
Com esse trabalho sendo
constantemente ampliado,
é possível que o país atinja
a mesma maturidade alcançada nos Estados Unidos e
Europa nos próximos anos.
Lá, tanto a indústria financeira como a própria população já enxerga essa linha
de crédito como opção
prioritária no momento de
tomar um empréstimo.
Bruno Gama é CEO da Credihome.
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NDB aprovou mais de 80 projetos
nos países-membros até maio de 2021
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Dinheiro para salários,
não para a guerra

P

rotestos na Argentina e no Equador por conta dos
combustíveis; no Reino Unido, greve nos trens; na
Bélgica, cerca de 80 mil trabalhadores marcharam em
Bruxelas na terça-feira; na Indonésia, em abril, revolta
levou governo a suspender temporariamente a exportação
de óleo de palma.
As manifestações estão se espalhando mundo afora.
O estrago causado pela inflação cobra seu preço, crise
agravada pelo desemprego e achatamento salarial. Há uma
disputa pelos recursos, que por enquanto tem levado a
maior concentração de renda.
A crise na Ucrânia, especialmente a imposição de sanções que afetam essencialmente os mais pobres, só piora
o quadro. Em Bruxelas, os manifestantes, em frente a sede
da Otan, pediram dinheiro para os salários, não para a
guerra.
É apenas o começo.

Lei dos 2,2 trilhões
O deputado Nereu Crispim (PSD-RS) deu entrada nesta terça-feira de projeto para revogar a Lei 13.586/2017,
que concedeu tratamento tributário favorecido (vulgo
renúncia fiscal) para as atividades de exploração e de desenvolvimento de petróleo e gás natural.
Cláudio da Costa Oliveira, economista aposentado da
Petrobras, lembra que esta é uma das providências sugeridas no site Soberano Brasil. “Somente neste item mais de
R$ 100 bilhões/ano poderão ser arrecadados pelo Estado
brasileiro”, calcula.
Em matéria no Monitor Mercantil em 2019, o especialista Paulo César Ribeiro Lima afirmou que as benesses
concedidas às petroleiras estrangeiras pela conhecida Lei
do Trilhão provocariam uma perda de arrecadação em
valor ainda maior do que a levou a ganhar este nome. Calculava Ribeiro que as renúncias chegariam a R$ 1,8 trilhão
(valores de 3 anos atrás; hoje, mais de R$ 2,2 trilhões).

Coincidência
A prisão do ex-ministro da Educação de Bolsonaro pela
PF ocorreu no primeiro dia de entrevistas da nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial. O levantamento
termina nesta quinta-feira; os resultados serão divulgados
à noite.

Rápidas
O Sesc RJ recebe até 8 de julho inscrições de propostas
artísticas no âmbito do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar 2022/2023 em sescrio.org.br *** “Reflexões sobre a
cobrança pelo uso da faixa de domínio no setor elétrico:
uma visão dos tribunais” é o tema do webinário que o
Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) realizará nesta
quinta-feira, às 17h, pelo Zoom *** O Trio Debrian se
apresenta nesta quinta, às 19h, no projeto Palco Américas,
no Américas Shopping (RJ) *** Nesta sexta-feira, o Fashion Mall, em parceria com o Hemorio, realiza campanha
de doação de sangue, das 10h às 15h *** Para debater a
Sudene, o Seminário de Tropicologia, da Fundação Joaquim Nabuco, traz o tema “Sudene: Passado e Futuro”,
na próxima terça-feira (28), na Sala Gilberto Freyre, no
campus de Casa Forte, Recife *** Será nesta sexta-feira, às
9h30, o webinário “Perspectivas do Mercado de Energia
Eólica no Brasil”, realizado pelo Ibef-Rio, com Magda
Chambriard, ex-diretora-geral da ANP, entre outros. Detalhes em agenda.ibefrio.org.br

O

Brics, grupo de
mercados emergentes que inclui
Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul, representa
aproximadamente 40% da
população mundial e cerca
de 25% da economia global.
Wang Youming, diretor do
Departamento de Pesquisas
de Países em Desenvolvimento do Instituto de Estudos Internacionais da China,
disse que a cooperação do
grupo em áreas como redução da pobreza, segurança
alimentar, desenvolvimento
verde, industrialização, economia digital e conectividade
atendeu às necessidades e aspirações de muitos países em
desenvolvimento.
O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) fundado pelo Brics, com sede
em Xangai, mostra os esforços do grupo para lidar
com os desafios de infraestrutura e desenvolvimento
enfrentados pelas economias emergentes ao avançar
na Agenda 2030 das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.
O banco tinha aprovado mais de 80 projetos nos
países-membros até maio
de 2021, com um valor total
de cerca de US$ 30 bilhões.
Olhando para o futuro, o
banco revelou que fornecerá US$ 30 bilhões em apoio
financeiro aos países-membros de 2022 a 2026, com
40% dos fundos a serem
usados para mitigar o aqueci-

mento global.
Wang disse que a maioria
dos empréstimos do NBD
está sendo destinada para
água potável, saneamento
ambiental e energia verde,
ajudando os países-membros a alcançar os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os países
do Brics são importantes
produtores e consumidores de produtos agrícolas,
desempenhando um papel
importante no sistema alimentar global.
Produtores de alimentos
Até maio deste ano, três
dos quatro maiores produtores de alimentos do
mundo eram membros do
BRICS e o PIB agrícola total dos países do bloco representa mais da metade do
total mundial.
A 12ª Reunião dos Ministros da Agricultura do
Brics, realizada via videoconferência no início deste
mês, adotou uma declaração conjunta dos ministros
da agricultura do Brics e
um documento sobre uma
estratégia de cooperação
em segurança alimentar do
Brics. Também anunciou a
criação de um fórum sobre
o desenvolvimento dos assuntos agrícolas e rurais dos
países do Brics
De acordo com Wang
Wen, reitor executivo do Instituto Chongyang de Estudos
Financeiros da Universidade

BUCANAS - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/ME 27.839.323/0001-20 - NIRE 35.300.443.624
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Bucanas - Participações e Investimentos S/A (a “Companhia”)
convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a se realizar
no dia 30 de junho de 2022, às 15:00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro
Faria Lima nº 1.912, conj. 12-B, na Cidade de São Paulo, SP, para deliberar sobre as seguintes
matérias constantes da Ordem do Dia: (i) ratificar a indicação da empresa especializada APSIS
CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA, sociedade estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20021-290, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 27.281.922/0001-70, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São
Paulo sob o nº CRC/RJ-005112/O-9 (“Empresa Especializada”), que, a pedido da administração da
Companhia, previamente procedeu à avaliação de determinados ativos da Companhia e respectiva
preparação do Laudo de Avaliação (conforme definido nesta ata), para fins da cisão parcial da
Companhia; (ii) examinar, discutir e aprovar os termos e condições do “Protocolo e Justificação da
Cisão Parcial da Bucanas Participações e Investimentos S.A. e Posterior Versão da Parcela Cindida
para Nova Companhia” (“Protocolo e Justificação”); (iii) examinar, discutir e aprovar o laudo preparado
pela Empresa Especializada (“Laudo de Avaliação”) e, caso aprovada a Cisão Parcial, aprovar a
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma que passe a constar
o valor do capital social da Companhia após a Cisão Parcial; (iv) discutir e aprovar a cisão parcial,
proporcional e sem solidariedade, da Companhia (“Cisão Parcial”) com versão da parcela cindida
em nova companhia a ser constituída em razão da cisão, na forma do § 2º do Artigo 229 da Lei das
S.A. (“Nova Companhia”); (v) Discutir e aprovar a redação do estatuto social da Nova Companhia
e eleger sua diretoria, fixando a sua remuneração; e (vi) autorizar os Diretores da Companhia e os
Diretores da Nova Companhia a promover o arquivamento e publicação dos atos da Cisão Parcial,
bem como a praticar todos os atos necessários para a sua consumação e formalização. Instruções e
Informações Gerais: Solicita-se que os acionistas ou seus representantes que desejarem participar
da Assembleia enviem para a Companhia, com antecedência de, pelo menos, 30 minutos em relação
ao horário previsto para o início da Assembleia, a documentação contendo da prova de identificação
do acionista, bem como documentação que comprove seus poderes para participar de Assembleia
Geral da Companhia para o seguinte endereço eletrônico: gabriel.figueira@figueirabertoni.com.br.
São Paulo/SP, 21 de junho de 2022. Thomas Lundgren Bittar - Diretor Presidente.

Renmin da China, a parceria
do Brics não só injetou impulso na cooperação global
para o desenvolvimento, mas
também funcionou como
um novo impulsionador para a recuperação econômica
mundial.
Desde o início do século
21, as economias em desenvolvimento aumentaram sua
participação no comércio
mundial de mercadorias, e os
países do Brics estão desempenhando um papel crescente no comércio mundial, de
acordo com o Relatório de
Desenvolvimento Global divulgado na segunda-feira.
“As exportações e importações de bens dos países do
Brics representavam 19,8%
e 16,4 % dos totais mundiais
em 2020, respectivamente”,
diz o relatório publicado pelo
Centro de Conhecimento Internacional sobre Desenvolvimento. Em 2021, apesar do
impacto prolongado da Covid-19, o volume total de comércio de bens dos países do
BRICS aumentou 33,4% ano
a ano, para US$ 8,55 trilhões,
mostraram dados oficiais.
Investidor
A China é um importante investidor e parceiro comercial no grupo do Brics e
a cooperação comercial e de
investimento entre a China
e outros países do bloco
exerce um impacto muito
forte no desenvolvimento
de suas economias, disse à

Xinhua Kin Phea, diretorgeral do Instituto de Relações Internacionais da Academia Real do Camboja.
Nos primeiros cinco meses do ano, o comércio entre
a China e outros países do
Brics registrou um aumento
de 12,1% em termos anuais,
atingindo US$ 195,96 bilhões, crescendo mais rápido
do que o comércio exterior
global da China no mesmo
período, mostraram dados
alfandegários.
Segundo a Agência Xinhua, durante um recente
festival de compras online guiado pelo Ministério
do Comércio da China, foi
lançada uma seção especial
“Compre no Brics”, onde
as vendas de chocolate e
vinho tinto das nações do
Com Agência Xinhua, cresceram 302,1% e 283,8%,
respectivamente, de acordo
com a pasta.
Sob o tema “Promover
Parceria do Brics de Alta
Qualidade, Inaugurar Uma
Nova Era para o Desenvolvimento Global”, a 14ª cúpula do bloco, será realizada
esta semana de forma virtual sob a presidência da China. “O multilateralismo do
BRICS é muito importante
para a nova ordem mundial de hoje”, disse Phea.
“Acredito que o resultado
da cúpula beneficiará não
só os países do Brics, mas
também outros países em
desenvolvimento, bem como o mundo inteiro.”

PEAC IMÓVEIS S.A.
CNPJ/ME nº 51.748.267/0001-00 - NIRE 35.300.475.241
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 01 de julho de 2022, às 10 horas, na sede da Companhia,
na Avenida Paulista, 2001, 2º andar, conjunto 211, Bela Vista, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 01311-300, a fim de deliberarem sobre: (i) alteração do Artigo 5º, e seus parágrafos
para trocar a forma de comunicação e o procedimento de exercício do direito de preferência e de
substituição de ações em caso de constrição; (ii) alteração do Artigo 14, §1º para alterar o quórum
de instalação do Conselho Fiscal; (iii) alteração do Artigo 16, §5º para ajustar o número de empresas
escolhidas para avaliar o patrimônio da sociedade; (iv) alteração do Artigo 16 e seus parágrafos para
alterar o índice de correção e o critério de escolha das empresas de avaliação; e (v) consolidação do
Estatuto Social. São Paulo, 22 de junho de 2022. Paulo Cezar Derenne Borges - Diretor Presidente.

Águas de Votorantim S.A.
CNPJ nº 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 07 de abril de 2022
Às 10h do dia 07/04/2022, na sede social da Companhia. Presença: A totalidade dos Conselheiros. Mesa:
Presidente: Carlos Werner Benzecry; Secretário: Pedro Miguel Cardoso Alves. Deliberações: Consignar a
renúncia do Diretor Presidente Carlos Werner Benzecry, o qual assinou, nesta data, Termo de Renúncia
que foi lavrado em livro próprio, outorgando-lhe e dele recebendo a mais ampla, plena, irrevogável e
irretratável quitação. Os Conselheiros constam em ata seu agradecimento ao Sr. Carlos Werner Benzecry
pelo período que foi Diretor da Companhia. Eleger, em substituição do Diretor renunciante, o Sr. Ivan
Mininel da Silva, carteira de identidade nº 30.522.138-3/SSP/SP e CPF nº 212.618.048-48, para o cargo de
Diretor Presidente da Companhia, o qual declarou que não está incurso em crime ou outra hipótese prevista
em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, desde logo tomando posse de seu respectivo cargo
mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio, que encontra-se na Sede da Companhia.
Tendo em vista a eleição acima, nesta data a Diretoria da Companhia é reeleita pelo mandato de 3 anos ou
até a data da AGO que for realizada no ano de 2025, sendo composta pelos Srs. (i) Ivan Mininel da Silva,
carteira de identidade nº 30.522.138-3/SSP/SP e CPF nº 212.618.048-48; e (ii) Paulo Faria de Oliveira,
carteira de identidade de estrangeiro nº V519446-X, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e CPF nº 011.369.35916, ambos com endereço comercial na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição nº 1593, Votorantim,
São Paulo. Deliberar que os membros da Diretoria, ora eleitos, não farão jus a qualquer remuneração da
Companhia. Nada mais a tratar. Votorantim, 07/04/2022. Carlos Werner Benzecry - Presidente; Pedro
Miguel Cardoso Alves - Secretário. JUCESP nº 292.842/22-3 em 08/06/2022. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.
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LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Pietrobelli
pietrobelliantonio1@gmail.com

Pedaço de bolo do
casamento da Rainha

P

rogramado para 14 de julho o leilão no Reino Unido
de um pedaço do bolo do casamento de Elizabeth 2ª
e Philip. A fatia do bolo do evento da família real, feito em
1947 com ingredientes de diversos países, estará na caixa
original, com lances que começarão entre R$ 1.200 e R$
2.400,00.
Informa-se que mais de 2 mil pedaços tenham sido distribuídos durante o casamento de Elizabeth e Philip, ainda na
primeira metade do século 20. Pelo tempo em que o bolo foi
feito, não é recomendado ao futuro comprador consumir a
fatia.
O bolo foi feito com frutas secas da Austrália e preservado
com rum e conhaque da África do Sul. Estima-se que o bolo
tivesse 2,74m de altura e pesasse 226kg. Especialistas acreditam que o bolo levou 700 ovos, 15 litros de rum, 27kg de
manteiga, 24kg de açúcar, 34kg de farinha, 80 limões e laranjas,
136kg de frutas secas e nozes, entre outros ingredientes.

Promoção de
apartamento em Copacabana
Tereza Brame (brameleiloes.com.br) está promovendo o leilão do apartamento 506 do edifício situado à
Rua Júlio de Castilho, 35, Copacabana. O imóvel tem
área construída de 29 metros quadrados. O prédio possui duas entradas, uma de serviço e outra social, com
uma ampla portaria, e é composto de 11 andares e 28
apartamentos por andar; não tem garagem. A área de
localização do referido imóvel é muito bem servida e
valorizada, tendo vários transportes públicos, conta com
ampla rede de serviços e comércio, além de todos os
serviços públicos de água, luz e esgoto. Avaliação: R$
291.000,00. Leilão em andamento.

Destaque para
apartamento no Leblon
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) destaca o leilão de
apartamento com 160m² e vaga situado na Av. Visconde de
Albuquerque, 401, apto 201, Leblon (RJ). O prédio é constituído por 10 pavimentos, sendo 3 apartamentos por andar, provido de 3 elevadores, sendo 2 sociais e 1 de serviço,
portaria 24 horas e garagem. Excelente localização no Leblon, com amplo comércio (restaurantes, bares), locais para
lazer (praia do Leblon) e acesso a transportes em geral (ônibus e estação do metrô Antero de Quental). Avaliação: R$
3.705.753,00. Leilão aberto.

Oportunidade de
apto em São Cristóvão
Alexandre Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) anuncia leilão do apartamento 425 do edifício situado no
Campo de São Cristóvão, 182, na freguesia de São Cristóvão (RJ). Unidade utilizada para fins residenciais, com
98m² de área edificada. Prédio com 2 elevadores, portaria 24 horas, interfone, câmeras, prédio com pintura,
sem pastilhas. Avaliação: R$ 280.000,00. Leilão em andamento.

Oferta de apto em Niterói
Sergio Repress (sergiorepresasleiloes.com.br) está organizando leilão do apartamento 1801 na Rua Nóbrega,
741, em Santa Rosa, Niterói (RJ). Apartamento: 1 sala
com piso em tábua corrida e parede pintada até o teto,
1 quarto com formipiso e parede pintada até o teto, 2
quartos com piso em taco e paredes pintadas até o teto,
1 banheiro com piso em cerâmica, 1 quarto com suíte, e
o banheiro com cerâmica bem antiga e azulejo até o teto, sem blindex, 1 cozinha com piso em cerâmica. Avaliação: R$ 550.000,00. Leilão em andamento.

Promoção de leilões
Leiloeiros que desejarem promover seus leilões podem
enviar informações para este colunista: pietrobelliantonio1@gmail.com
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Supervia é multada em R$ 1,3 milhão

O

Procon Carioca
informou nesta
quarta-feira que
multou a concessionária de
transporte ferroviário Supervia em R$ 1,362 milhão
pela suspensão do serviço
no ramal Japeri em 24, 30
e 31 de agosto do ano passado, e pela circulação de
trens com horários irregulares em outros ramais. Segundo o órgão municipal, a
concessionária suspendeu
mais de 800 viagens em
2021, prejudicando a vida
de milhões de usuários.
“As interrupções de funcionamento das linhas trouxeram consequências danosas aos consumidores, que
relataram dificuldades para
embarcar em outros ramais
da empresa devido à superlotação, já que a paralisação

ocorreu em horário de pico,
o que também colocou os
passageiros em situação de
maior risco de contágio do
coronavírus”, disse o Procon.
Vinculado à Secretaria
Municipal de Cidadania, o
órgão disse que a empresa
atribui a suspensão ao furto de cabos e equipamentos
de sinalização, o que a teria
impossibilitado de prestar
o seu serviço com a devida
segurança.
O Procon fez uma série de questionamentos à
empresa, que disse ainda
que as paralisações foram
pontuais e ocasionaram
atrasos pontuais, de 2 horas no dia 24 de agosto de
2021, e de 3 horas nos dias
30 e 31 de agosto. A Supervia informou ao Pro-

con que houve 526 ocorrências de furto e cabos de
sinalização em 2021, além
de 43 ocorrências de furtos de grampos de fixação
e outros componentes da
linha férrea como tirefonds (parafuso grande usado
para fixar o trilho no dormente) e placas de apoio.
Apesar das justificativas,
o Procon considera que a
suspensão e os atrasos na
circulação não foram fatos isolados, e afirma que
não há dúvidas quanto às
infrações cometidas pela
empresa.
Atrasos na circulação de
trens atribuídos ao furto
de cabos voltaram a causar
transtornos aos passageiros da Supervia na manhã
desta quarta-feira. Segundo
a concessionária, o ramal

Saracuruna operou com intervalos irregulares porque
houve roubo de cabos em
vários pontos, o que prejudicou o sistema de sinalização automática.
A situação gerou indignação de passageiros, que
ocuparam a linha férrea
entre as estações Gramacho e Corte Oito e jogaram objetos sobre a via.
A concessionária precisou
suspender a operação e
acionou a Polícia Militar.
Às 10h30, a circulação no
ramal Saracuruna e nas extensões Guapimirim e Vila
Inhomirim foi normalizada, segundo a empresa,
que disse “lamentar atos
como esses”.
Procurada, a Supervia
afirmou que não comentaria a multa.

Turismo fatura R$ 15,3 bilhões e cresce 47,7% em abril

O

turismo
brasileiro faturou R$
15,3 bilhões em
abril, crescendo 47,7% em
relação ao mesmo período
do ano passado, segundo
dados do levantamento do
Conselho de Turismo da
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo
(FecomercioSP).
Houve
também alta de 32,2% no
acumulado no ano. No entanto, na comparação com
abril de 2019, ano anterior à
pandemia, o setor teve queda de 7,5%.
A FecomercioSP avalia
que os feriados de Sexta-feira Santa, Tiradentes e os
desfiles de carnaval contribuíram para o crescimento,
considerado significativo,
em abril deste ano e que a
variação do mês demonstra
sólida recuperação do turismo no Brasil. No mesmo
período do ano passado, o
setor cresceu 36%. Diante
disso, a entidade acrescenta
que “a alta não é resultado
de uma base fragilizada de

comparação, em razão dos
efeitos da pandemia, mas
um indicativo real de melhora nas perspectivas do
turismo nacional”.
O maior crescimento
ocorreu na atividade de
transporte aéreo, com aumento de 159,7% na comparação anual e faturamento de R$ 4,6 bilhões no mês,
voltando ao nível que faturava em abril de 2019 – já
com o valor corrigido pela
inflação – conforme apontou a FecomercioSP.
Para explicar o resultado,
a entidade cita que as empresas estão ampliando a
malha aérea com novas rotas e a demanda tem acompanhado este movimento.
Outro motivo apontado
foi o aumento no valor das
passagens, que sofre influência da alta do querosene
de aviação. “Desta forma,
além da recuperação do
mercado no pós-pandemia,
o que influenciou o segmento foi, sem dúvida, os
preços elevados dos bilhetes”, divulgou, em nota, a

entidade.
O segundo maior crescimento foi observado nos
serviços de alojamento e
alimentação, com alta de
56,1% e faturamento de R$
4,5 bilhões. Na comparação
com o período pré-pandemia, entretanto, houve
queda de 12,9%. As atividades culturais, recreativas
e esportivas registraram alta
de 21,7%, com faturamento
de R$ 1,1 bilhão no mês. O
montante ficou abaixo do
período anterior à pandemia, já que, na comparação
com abril de 2019, houve
queda de 24,2%.
O transporte terrestre –
que inclui os ônibus intermunicipal, interestadual e
internacional, além de trens
turísticos – teve alta de
10,9%, com faturamento de
R$ 2,6 bilhões e aumento
de 1,9% em relação ao nível
pré-pandemia. As locadoras
de veículos, agências e operadoras de turismo avançaram 2,5%, faturando R$ 2,5
milhões.
O transporte aquaviário

foi o único segmento a ter
queda no mês (-2,3%), com
faturamento de R$ 42,3
milhões, o menor entre as
atividades apontadas no levantamento. Com grande
evolução durante a pandemia, segundo avaliou a FecomercioSP, o resultado foi
27,3% maior em relação a
abril de 2019.
Apesar dos resultados de
abril mostrarem um contexto positivo para o turismo,
avaliação da entidade aponta que, se a inflação no setor
continuar elevada, pode haver comprometimento do
desempenho no segundo
semestre, diminuindo a amplitude de expansão.
A presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, Mariana Aldrigui, observou que os gastos
com turismo são discricionários tanto para as empresas quanto para as famílias
e que um dos efeitos do aumento constante de preços
é a modificação ou cancelamento desse tipo de despesa.
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Saldo das operações de crédito
deve ampliar 1% em maio
Febraban: Expansão anual da carteira total deve ficar em 16,3%

O

saldo total de crédito deve mostrar
nova expansão
em maio, com alta estimada de 1,0%, e mais uma vez
o crédito destinado às famílias deve ser o destaque,
desta vez, com alta de 2,1%,
mostra a Pesquisa Especial
de Crédito da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgada nesta quartafeira.
Com o resultado, o ritmo de expansão anual da
carteira total deve ficar em
16,3%, com ligeira desaceleração ante estimativa
feita em abril, de crescimento de 16,5%, mas permanecendo em elevado
patamar, acima de 16%.
Já a carteira Pessoa Física
com recursos livres deve
chegar a um crescimento
anual de 25,3%.
A Pesquisa de Crédito da
Febraban é divulgada mensalmente como uma prévia
da Nota de Política Monetária e Operações de Crédito
do Banco Central e as projeções são feitas com base
em dados consolidados dos
principais bancos do país,
que representam de 38% a
88% do saldo total do Sistema Financeiro Nacional,

dependendo da linha, além
de outras variáveis macroeconômicas que impactam o
mercado de crédito.
Em função da greve
dos funcionários do Banco
Central, os dados da Nota de Operações de Crédito não têm sido divulgados desde fevereiro deste
ano. As projeções de maio
feitas pela Febraban consideraram as estimativas da
nossa Pesquisa Especial de
Crédito referente ao mês de
abril de 2022.
“A pesquisa traz um cenário de continuidade do forte ritmo de crescimento do
crédito neste primeiro semestre, com destaque para
a carteira voltada para as famílias. Mesmo num cenário
de alta da Selic, a atividade
econômica vem surpreendendo positivamente neste
início de ano, compondo
um quadro favorável para
a expansão das operações
de crédito”, destaca Rubens
Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban.
“Avaliamos que o resultado de maio foi beneficiado
pela continuidade do processo de normalização das
atividades, pela recuperação

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas
a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada
exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo 124, § 2º-A, da Lei
das Sociedades por Ações e da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, por
meio da plataforma Microsoft Teams, no dia 29/06/2022, às 15h, em primeira
convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I - Assembleia Geral Extraordinária: 1) Deliberar sobre a criação de diretoria
estatutária; 2) Deliberar sobre alteração do Estatuto Social da Companhia;
3) Deliberar sobre a revisão da remuneração anual global dos administradores;
4) Reeleger/Eleger membros do Conselho Fiscal - mandato 2022/2023; e
5) Assuntos de Ordem Geral. Os acionistas que desejem participar da referida
AGE, pessoalmente ou por meio de procuradores, devidamente constituídos nos
termos do §1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão encaminhar
a seguinte documentação para o e-mail societario@brasilcap.com.br,
até 09h do dia 24/06/2022: (i) no caso de acionista pessoa física - documento
de identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade
de seu procurador e a respectiva procuração; (ii) no caso de acionista pessoa
jurídica – documento de identidade válido com foto do representante legal
e documentos comprobatórios de representação, incluindo o instrumento
de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo
administrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou de
seu representante legal, a administração da Companhia encaminhará,
via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida AGE.
A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer
fisicamente à AGE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo
digital. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2022. ULLISSES CHRISTIAN SILVA
ASSIS - Presidente do Conselho de Administração.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL REGIONAL
DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à SÉRGIO
RICARDO NORONHA KOEHLER e à ANDRÉA VIANA
ARAÚJO KOEHLER, com o prazo de 15 (quinze) dias, extraído
dos autos da Ação de Execução (Processo nº 004338809.2009.8.19.0203) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
HYDE PARK contra SÉRGIO RICARDO NORONHA KOEHLER
e ANDRÉA VIANA ARAÚJO KOEHLER, na forma abaixo: A
DRA. LISIA CARLA VIEIRA RODRIGUES, Juíza de Direito da
Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que
nos dias 18.07.2022 e 21.07.2022, às 12:15 horas, através do
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pela Leiloeira
Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, inscrita na JUCERJA
sob o nº 127, serão apregoados e vendidos, 1) Apartamento
402 - Bloco 01, situado na Rua Monsenhor Marques, nº 65,
Pechincha, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 363.688,89
(trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito
reais e oitenta e nove centavos).- Débitos do Imóvel: IPTU: R$
13.133,22 (exercícios de 2012 a 2014 e 2016 a 2021); Taxa de
Incêndio: R$ 637,08 (exercícios de 2016 a 2021); Condomínio:
R$ 42.213,88 (período de 08/2018 a 05/2022); 2) Apartamento
502 - Bloco 01, situado na Rua Monsenhor Marques, nº 65,
Pechincha, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 363.688,89
(trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito
reais e oitenta e nove centavos).- Débitos do Imóvel: IPTU: R$
13.133,22 (exercícios de 2012 a 2014 e 2016 a 2021); Taxa de
Incêndio: R$ 641,51 (exercícios de 2016 a 2021); Condomínio:
R$ 42.213,88 (período de 08/2018 a 05/2022).- O edital na
íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

do mercado de trabalho e
também pelas medidas de
transferência de renda do
governo, que impulsionaram mais uma vez as linhas
atreladas ao consumo. Nosso levantamento também
capturou algum efeito positivo do aumento da margem
que pode ser utilizada pelos
tomadores de empréstimo
consignado, os aposentados e pensionistas, no saldo
total das operações”, acrescenta Sardenberg.
De acordo com o levantamento, a carteira Pessoa
Física direcionada deve
crescer 1,2%, impulsionada
pelas contratações de crédito imobiliário e rural. Assim, a carteira Pessoa Física
deve registrar alta de 1,7%
no mês, com o ritmo de
expansão anual chegando a
21,9%, o maior desde junho
de 2011(+22,2%).
A carteira Pessoa Jurídica, por sua vez, deve ficar
estável (0%) em maio, com
desempenho desigual entre
os dois segmentos. O saldo
das operações livres deve
crescer 0,4%, beneficiado
pela recuperação da economia e do consumo das
famílias, enquanto as operações direcionadas devem

seguir recuando (-1,0%).
Concessões
Devido ao maior número
de dias úteis em maio ante
abril, as concessões de crédito devem apresentar crescimento mensal de 12,8%.
Entretanto, quando ajustado por dias úteis, o volume
de concessões deve mostrar
retração de 2,6%. Apesar
do menor volume (ajustado) no mês, a injeção de
crédito na economia tem se
mostrado significativa, com
o volume acumulado em 12
meses indicando expansão
de 24,5%.
As concessões para as
famílias devem mostrar expansão de 10,2% no mês.
Na média por dia útil, o resultado equivale a um recuo
de 4,8%. Da mesma forma
que na visão agregada (concessões totais), a retração no
mês reflete apenas alguma
volatidade, com o volume de
crédito às famílias permanecendo em um patamar bastante elevado. Já o volume de
concessões para as empresas
deve apontar expansão de
15,9% no mês, com ligeira alta de 0,1%, quando ajustado
por dias úteis.

VIOS ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

CNPJ: 43.870.309/0001-45
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Em cumprimento às
disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da
administração e o balanço patrimonial relativo ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021 da VIOS Engenharia Ambiental S/A. A Administração agradece a
todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe
de colaboradores pelo empenho e dedicação. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2022.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Em reais)
Ativo
31/12/2021 Passivo
31/12/2021
Circulante
Patrimônio líquido
Caixa e equivalentes de caixa ..
1.000 Capital social........
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
DIRETORIA
SEBASTIÃO DA COSTA PEREIRA NETO - FÁBIO DE ANDRADE PEREIRA
CONTADOR
WALTER LUIS DA SILVA JUNIOR - CRC-RJ 093.575/O-7

BFC ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ/ME nº 25.635.129/0001-05 - NIRE 33.3.0002825-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2022
Nos termos do artigo 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76, ficam convidados os
Senhores Acionistas da BFC Administradora de Bens S.A. (“Companhia”), na
forma do Estatuto Social da Companhia, para as Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária (“AGOE”) a serem realizadas, conjuntamente, em primeira
convocação, no dia 21 de julho de 2022, às 10h, de modo exclusivamente
digital, por meio da plataforma Zoom, a fim de examinarem, discutirem e
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, tendo sido apurado prejuízo; (ii) Fixar a remuneração
anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de
2022. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Extinguir as atividades da filial
002 localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, nº
11, Centro e da filial 004 localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, na Rua Timbiras, nº 1532, 13º andar; (ii) Aprovar a destituição
dos atuais Diretores Presidente e Vice-Presidente da Companhia; (iii) Aprovar
a eleição dos novos Diretores da Companhia; (iv) Aprovar a celebração de
contrato de prestação de serviços com a empresa Global Tecnologia Contabil
Ltda, para prestação de serviços de apoio administrativo e conciliações
contábeis. Informações Gerais: Tendo em vista a necessidade de adoção
de medidas de segurança para participação remota, os acionistas que
pretenderem participar da AGOE por meio da Plataforma Zoom deverão
enviar e-mail para condebfcadm@gmail.com, com antecedência mínima de
48 horas em relação ao horário marcado para o início da AGOE, ou seja,
até às 10 horas (horário de Brasília) do dia 19 de julho de 2022, solicitando
suas credenciais de acesso ao sistema eletrônico de participação e votação à
distância, e enviando toda a documentação necessária para a representação
dos acionistas na AGOE, incluindo a apresentação de cópia do respectivo
estatuto social ou contrato social, conforme aplicável, e do ato ou instrumento
de eleição do seus representantes legais, bem como respectiva procuração,
se for o caso, nomeando o procurador que participará da AGOE. Os
acionistas poderão enviar a documentação referida acima por meio de
cópias digitalizadas, acompanhados dos documentos de identificação do
representante ou mandatário que participará da AGOE, ao e-mail acima
indicado, com a mesma antecedência acima mencionada. Uma vez recebida
a solicitação e verificados os documentos de identificação e representação
apresentados, serão enviadas aos acionistas as orientações e instruções
para cadastro no sistema eletrônico de participação da AGOE, para que
então possam comparecer, participar e votar à distância, mediante tal sistema
eletrônico. A participação por meio de tal sistema digital conjugará áudio e
imagem, sendo que os acionistas que desejarem participar desta forma
deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da AGOE com o
fim de assegurar a autenticidade das comunicações, bem como a segurança,
a confiabilidade e a transparência do conclave, exercendo seus direitos de
manifestação e voto por meio da plataforma disponibilizada. A AGOE será
integralmente gravada e as imagens e áudios assim obtidos poderão ser
utilizados com a finalidade de identificar os acionistas presentes à AGOE
e computar os votos proferidos em relação a cada uma das deliberações.
Por fim, ressalta-se que, como a AGOE será realizada exclusivamente de
modo digital, não haverá a possibilidade de os acionistas comparecerem
presencialmente. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na
sede social da Companhia, na Avenida Pasteur, nº 110, sala 701 (parte),
Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro os documentos pertinentes
às matérias constantes da ordem do dia, na forma do artigo 133 da Lei nº
6.404/76. Os acionistas que desejarem ter acesso aos documentos relativos
à AGOE por meio digital poderão solicitá-los ao e-mail: condebfcadm@gmail.
com, devendo indicar um e-mail para que lhe sejam enviados tais documentos.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022.
Carlos Alberto Conde - Diretor Presidente

ANP: R$ 3,3 bilhões na
fase de exploração este ano

O

s investimentos
previstos
pela
Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) na
fase de exploração de petróleo e gás, envolvendo atividades de blocos sob contrato, este ano, totalizam R$
3,366 bilhões, dos quais R$
2,625 bilhões serão investidos em 30 poços exploratórios, R$ 184 milhões em
levantamentos geofísicos e
R$ 557 milhões em atividades acessórias.
Os dados constam da
segunda edição do Relatório Anual de Exploração
2021, divulgado hoje (22)
pelo diretor da ANP Fernando Moura, durante o 2º
Seminário Instrumentos de
Divulgação de Informações
sobre Exploração de Petróleo e Gás Natural.
O coordenador de Regulação da Superintendência de
Exploração (SEP) da ANP,
Edson Montez, avaliou ser
factível a previsão de atingir
este ano 30 poços exploratórios. De janeiro até junho, já
há 15 poços perfurados no
país, informou Montez. “A
gente está pronto para ultrapassar o desempenho que
teve em 2020, quando foram
perfurados 16 poços”, disse.
Segundo a Agência Brasil,
os 22 poços exploratórios
perfurados em 2021 representam aumento de 38% em
relação a 2020.
Fernando Moura destacou
que a divulgação do segundo

Relatório Anual de Exploração é uma importante fonte
de informações e de análises
sobre o desempenho de exploração do país, podendo
contribuir para o aprofundamento da avaliação e compreensão sobre os rumos do
segmento, auxiliando ainda
no planejamento e decisões
futuras sobre os investimentos a serem realizados. De
acordo com o diretor, o relatório, bem como o Painel
Dinâmico da Fase de Exploração, atualizado em abril,
constituem ferramentas que
agregam valor às informações fornecidas à sociedade,
bem como conhecimento.
O Relatório Anual de
Exploração 2021 incorpora a série histórica iniciada
em 2016. Nesse período,
foram efetivadas 27 declarações de comercialidade,
etapa que constitui o ápice
da fase de exploração, das
quais 19 em bacias terrestres e oito em bacias marítimas.
A analista de Infraestrutura da SEP, Lydia Hughenin Queiroz, disse que, em
2021, foram efetivadas três
declarações de comercialidade, sendo duas na Bacia
do Recôncavo e uma na
Bacia do Parnaíba, havendo outras nove declarações
não efetivadas, sob análise
da ANP, o que soma 36 declarações de comercialidade, das quais 20 em bacias
terrestres e 16 em bacias
marítimas.

CENTRO TECNOLÓGICO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 15.363.867/0001 -89 - NIRE 33.3.0030215-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Data, Hora e Local: No dia 29 de abril de 2022, às 09:30 horas, foi
realizada a Assembleia Geral Extraordinária da Centro Tecnológico
Soluções Sustentáveis S.A. (“Companhia”) de forma digital e aprovou : (i)
do Protocolo e Justificação de Incorporação da New Steel Global S.à.r.l.
(“New Steel Global”), da New Steel e da Companhia, pela Vale, datado
de 07 de março de 2022 (“Protocolo e Justificação de Incorporação”);
(ii) da incorporação da Companhia pela Vale, nos termos do Protocolo e
Justificação de Incorporação, com a consequente extinção da Companhia,
em sequência às incorporações da New Steel Global e da New Steel,
também pela Vale (“Incorporação”); e (iii) da prática e assinatura, pelos
Diretores da Companhia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 227 da Lei
nº 6.404/76, de todos os atos e documentos necessários à Incorporação da
Companhia pela Vale. O ato foi registrado na JUCERJA em 10/06/2022 SOB
O NÚMERO 00004947204, e sua versão na íntegra está disponível no site:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº: 005/CPL/2022 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO: 604/2022 REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL
SAÚDE REALIZAÇÃO: 05/07/2022 HORA: 10:00 hs. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO
PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA ITÁLIA FRANCO,
PROGRAMA MELHOR EM CASA, PROGRAMA DO IDOSO, ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM
SAÚDE E DO PROGRAMA DE DEMANDAS EM SAÚDE VINCULADOS À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.
ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DO PROGRAMA DE
DEMANDAS EM SAÚDE VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O Edital com as especificações
da referida licitação, encontra-se a disposição dos interessados no Portal da
Transparência da Prefeitura Municipal de Japeri, http://siapegov.japeri.rj.gov.
br/portal-transparencia/home, ou, ainda, por meio da Comissão Permanente
de Licitação/CPL – SEMUS, situada a Estrada Vereador Francisco da
Costa Filho nº 1993 – Santa Inês – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ,
no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente, exceto aos sábados,
domingos e feriados. O requerimento será feito mediante preenchimento
de formulário próprio da CPL/SEMUS. No ato de requerimento do Edital,
os interessados deverão trazer 01 (um) Portador de Mídia, no qual serão
gravados o Edital e seus Anexos. Os arquivos serão gravados de forma a
permitir somente sua leitura e impressão. Japeri – RJ, 22 de junho de 2022.
CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS
Onde se lê: REALIZAÇÃO: 30/06/2022
Leia-se: REALIZAÇÃO: 05/07/2022

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
RETIFICAÇÃO
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com CNPJ sob
o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas 502/ 16º,
17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por seu Presidente
abaixo assinado, nos termos de seu Estatuto, CONVOCA todos os
seus associados na base territorial deste sindicato , para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária que se realizará às 18:00 horas do dia 28
de junho de 2022 para deliberação acerca da pauta abaixo. Em razão
da pandemia do Coronavirus e da proibição de aglomeração de
pessoas, a Assembléia se dará de forma virtual, através do aplicativo
Zoom. Devido à logística necessária e visando preservar a segurança
de informações dos presentes, os seguintes procedimentos deverão ser
adotados: os associados estatutáriamente regulares e em pleno gozo
de seus direitos que quiserem participar da reunião deverão encaminhar
e-mail para prestacaodecontas@bancariosrio.org.br, até as 12:00hs do
dia 28/06/2022 informando número do CPF e do celular para análise da
situação cadastral e posterior envio do link de acesso à referida reunião.
- Apreciação e aprovação dos balanços financeiro e patrimonial
relativos ao ano de 2021. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2022.
JOSE FERREIRA PINTO
Presidente

6 Financeiro

Quinta-feira, 23 de junho de 2022 l Monitor Mercantil

Receita alerta para golpes de CPF

A

Receita Federal tem
alertado os brasileiros sobre a existência de golpes com base em
uma suposta regularização
do CPF. Segundo a Receita,
vários contribuintes têm recebido mensagens por SMS,
WhatsApp ou e-mails informando sobre uma situação
irregular a ser resolvida. Essas mensagens, no entanto,
trazem links que induzem a
pessoa a pagar uma taxa falsa
com a finalidade de regularização do CPF.
Foram registrados casos

de pessoas que pagaram o
valor, foram à Receita depois
e descobriram que não havia
qualquer pendência. Em outros casos, havia pendências,
como ausência de declaração
e multas por atraso, de modo
que o valor pago, no caso, R$
275,00, de nada serviu.
A regularização de CPF,
no entanto, é gratuita e deve
ser feita pelo site oficial da
Receita Federal. Além disso,
os alertas enviados pela Receita não trazem qualquer
link de acesso. “Ao entrar,
o contribuinte deve selecio-

nar a opção ‘Meu CPF’, em
que encontrará orientações
sobre como corrigir sua situação cadastral de acordo
com a irregularidade no sistema”, explicou a Receita.
A abordagem dos criminosos nas mensagens traz
a identificação como “Receita” e utilizando o termo
IRPF, assim como as cores
da entidade e da bandeira
nacional. Esses detalhes levam a vítima a acreditar que
se trata de uma mensagem
de um órgão oficial do governo federal, o que é falso.

ENEVA S.A.
CNPJ/ME: 04.423.567/0001-21 - NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de junho de 2022, às 10h, na sede da Eneva S.A. (“Companhia”),
situada na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, 4º e 6º Andares, Botafogo, CEP 22250-040, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada na forma do Estatuto
Social da Companhia, devido à presença, na forma do artigo 14, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Jerson Kelman, Henri Philippe Reichstul, Renato
Antônio Secondo Mazzola, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Guilherme Bottura, Felipe Gottlieb e Elena Landau.
3. MESA: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, o Sr.
Jerson Kelman assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como Secretário. Antes
de iniciar o exame das matérias previstas na ordem do dia, o Presidente da Mesa questionou aos membros presentes sobre eventual conflito de interesses em relação às matérias a serem deliberadas, tendo os conselheiros Renato Antônio Secondo Mazzola e Felipe Gottlieb manifestado sua posição de conflito de interesse não participando,
portanto, da discussão e deliberação sobre os itens 5.1.7 e 5.4 abaixo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a
realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser
realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, com esforços restritos
de colocação nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e com esforços de colocação no exterior por meio de operações isentas
de registro previstas no U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações a
serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e do inciso “IV”, parágrafo único do artigo 6º do Estatuto da Companhia; (iii) a concessão do direito de prioridade aos acionistas da Companhia, para subscrição de até
a totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta Restrita, conforme procedimentos, termos e condições que serão divulgados pela Companhia por meio de fato relevante, a ser divulgado pela Companhia oportunamente; (iv) a aprovação para que, após a alocação da Oferta Prioritária e no âmbito da Oferta Institucional, o BTG
Pactual terá o direito de subscrever até 46.153.846 (quarenta e seis milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentas
e quarenta e seis) Ações da Oferta Restrita eventualmente remanescentes, ao Preço por Ação definido no Procedimento de Bookbuilding, no âmbito da Oferta Institucional; (v) a autorização aos diretores da Companhia para praticar todos os atos e tomar todas as medidas necessárias para efetivar as deliberações anteriores, ora aprovadas,
incluindo, mas não se limitando a: (a) negociar e celebrar todos os documentos, incluindo, mas não se limitando, o
Contrato de Colocação (conforme abaixo definido) e o Contrato de Colocação Internacional (conforme abaixo definido); (b) representar a Companhia perante quaisquer entidades públicas ou privadas; e (c) contratar os prestadores
de serviço no âmbito da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, os Coordenadores da Oferta (conforme
abaixo definido), os Agentes de Colocação Internacional (conforme abaixo definido), a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), os auditores independentes e os assessores legais; e (vi) a ratificação de todos os atos já praticados
pelos diretores relacionados à Oferta Restrita e à sua implementação. 5. DELIBERAÇÕES: Após apresentação e
discussões sobre os assuntos constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram
o quanto segue: 5.1. Aprovar, por unanimidade dos presentes, exceto em relação à matéria deliberada no item 5.1.7
abaixo, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos proferidos, e sem quaisquer ressalvas, a realização da Oferta Restrita, a qual terá as seguintes principais características e condições: 5.1.1. A Oferta Restrita consistirá na
distribuição pública primária de 300.000.000 (trezentas milhões) de novas Ações de emissão da Companhia, com
esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob coordenação
do Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder” ou “BTG Pactual”), do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”),
do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi”), do Banco J.P.
Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB”) e
do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bank of America, o Itaú
BBA, o Bradesco BBI, o J.P. Morgan, o Citi e o UBS BB, “Coordenadores da Oferta”), em conformidade com os
procedimentos da Instrução CVM 476 e demais normativos aplicáveis, nos termos do “Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação da Oferta Pública Primária com Esforços Restritos de Distribuição de
Ações Ordinárias de Emissão da Eneva S.A.”, a ser celebrado pela Companhia e pelos Coordenadores da Oferta
(“Contrato de Colocação”). 5.1.2. Simultaneamente, no âmbito da Oferta Restrita, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG US Capital LLC, pelo BofA Securities, Inc., pelo Itau BBA USA Securities,
Inc., pelo Bradesco Securities, Inc., pelo Citigroup Global Markets Inc., pelo J.P. Morgan Securities LLC, pelo UBS
Securities, LLC e pelo Santander Investment Securities, Inc. (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”):
(i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para pessoas razoavelmente consideradas investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operações
isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos
demais países, exceto os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não
residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis daquele país
(non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável
no país de domicílio de cada investidor (investidores pertencentes às alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e, em qualquer caso, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, e
pela Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020, conforme alterada, ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição
e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a
SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do “Placement Facilitation Agreement”, a ser celebrado entre a Companhia e os Agentes de
Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”). 5.1.3. O preço por Ação (“Preço por Ação”) será
fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais,
conforme definidos no artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, residentes e domiciliados ou com
sede no Brasil (“Investidores Institucionais Locais” e, em conjunto com Investidores Estrangeiros, “Investidores Profissionais”), a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no
exterior, junto aos Investidores Estrangeiros, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de
Colocação Internacional (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro
as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Profissionais por meio do Procedimento de Bookbuilding, considerando a cotação das
ações de emissão da Companhia na B3 e deverá ser aprovado por este Conselho de Administração. A escolha do
critério de fixação do Preço por Ação é justificada, nos termos do artigo 170, parágrafo 1°, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, na medida em que o preço de mercado das Ações a serem distribuídas será aferido tendo
como parâmetro: (a) a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3; e (b) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas Ações, coletadas junto a Investidores Profissionais (“Procedimento de Bookbuilding”), não promovendo, portanto, diluição injustificada dos acionistas da Companhia. 5.1.4. Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita. 5.1.5. A Companhia
pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão destinados para a aquisição de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da CELSEPAR - Centrais Elétricas do
Sergipe Participações S.A. e da CEBARRA - Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros S.A., conforme fato relevante
divulgado em 31 de maio de 2022 (“Operação”). A conclusão da Operação permanece sujeita ao cumprimento de
determinadas condições precedentes e aprovações necessárias, usuais a este tipo de transação. 5.1.6. Sem prejuízo do disposto no item 5.1.7 abaixo, as Ações serão colocadas pelos Coordenadores da Oferta em regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais de garantia
firme de liquidação dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Colocação (“Garantia Firme de
Liquidação”). A Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir do momento em que for concluído o Procedimento de Bookbuilding, fixado o Preço por Ação e assinado o Contrato de Colocação. 5.1.7. Além do disposto acima, o
BTG Pactual prestará (por si ou mediante qualquer veículo do seu grupo econômico), no âmbito da Oferta Restrita,
de forma irrevogável e irretratável, garantia firme de colocação de 300.000.000 (trezentas milhões) de Ações ao
preço de R$ 13,00 (treze reais) por Ação. Os demais Coordenadores da Oferta realizarão a colocação das Ações
em regime de melhores esforços de colocação; 5.1.7.1. Consignar que os conselheiros Renato Antônio Secondo
Mazzola e Felipe Gottlieb se abstiveram com relação a esta matéria. 5.1.8. As Ações subscritas no âmbito da Oferta Restrita deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional. 5.1.9. As demais
características da Oferta Restrita constarão no fato relevante da Oferta Restrita, que será divulgado nesta data, nos
termos da legislação aplicável. 5.2. Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas, a exclusão
do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito
da Oferta Restrita, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações, e do inciso “IV”, parágrafo
único do artigo 6º, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, sendo que tal emissão respeitará o limite de
capital autorizado previsto no caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. 5.3. Aprovar, por unanimidade
dos presentes e sem quaisquer ressalvas, a concessão do direito de prioridade aos acionistas da Companhia, para
subscrição de até a totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta Restrita, conforme procedimentos,
termos e condições que serão divulgados pela Companhia por meio de fato relevante (“Direito de Prioridade” e
“Oferta Prioritária”, respectivamente). 5.3.1. Consignar que, após o atendimento do Direito de Prioridade, as Ações
da Oferta Restrita eventualmente remanescentes serão destinadas exclusivamente aos Investidores Profissionais,
observado o disposto no item 5.4 abaixo (“Oferta Institucional”). Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 476, a
procura de Investidores Institucionais Locais, no âmbito da Oferta Institucional, está limitada a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Institucionais Locais e a subscrição de Ações limitada a, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Institucionais Locais. 5.4. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, e sem quaisquer ressalvas,
que, após a alocação da Oferta Prioritária e no âmbito da Oferta Institucional, o BTG Pactual terá o direito de subscrever até 46.153.846 (quarenta e seis milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentas e quarenta e seis) Ações da
Oferta Restrita eventualmente remanescentes, ao Preço por Ação definido no Procedimento de Bookbuilding, no
âmbito da Oferta Institucional. 5.4.1. Consignar que os conselheiros Renato Antônio Secondo Mazzola e Felipe
Gottlieb se abstiveram com relação a esta matéria. 5.5. Autorizar, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer
ressalvas, os diretores da Companhia para que pratiquem todos os atos e tomem todas as medidas necessárias
para efetivar as deliberações anteriores, incluindo, mas não se limitando: (a) a negociar e celebrar todos os documentos, incluindo, mas não se limitando, o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional; (b) representar a Companhia perante quaisquer entidades públicas ou privadas; e (c) contratar os prestadores de serviço
no âmbito da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, os Coordenadores da Oferta, os Agentes de Colocação Internacional, a B3, os auditores independentes e os assessores legais. 5.6. Aprovar, por unanimidade dos
presentes e sem quaisquer ressalvas, a ratificação de todos os atos já praticados pelos diretores relacionados à
Oferta Restrita e à sua implementação. 6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser discutido,
a reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração. - Certifico que
a presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Eneva S.A, realizada em 15 de junho
de 2022, às 10h, lavrada em livro próprio - Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022. Thiago Freitas - Secretário.
JUCERJA em 21/06/2022 sob o nº 00004960055. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Três perguntas: fundos de
corporate venture capital
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Richard
Zeiger,
sócio responsável
pelas operações da MSW
Capital, sobre os investimentos de corporate venture capital (CVC) e o momento atual do mercado de
venture capital (VC).
O que faz a MSW
Capital?
Nós somos uma gestora
de VC que possui duas características: o investimento em
negócios em estágio inicial,
nos rounds Seed e Série A,
quando a empresa ainda está
descobrindo os seus rumos e
precisa de capital para crescer, se desenvolver e achar o
Product Market Fit, e, diferente das grandes gestoras
de VC, nós optamos pelas
grandes corporações como
parceiros para investirem
conosco. Essas corporações
perceberam a demanda pelo
investimento em startups
e entenderam que o CVC é
uma das ferramentas mais
importantes dentro de uma
estratégia de inovação de
uma grande corporação.
Os
nossos
fundos
recebem recursos de corporações para a realização
de investimentos em startups com as quais tenham
sinergia. Nosso primeiro
fundo reuniu grandes corporações, entre elas a Microsoft, Grupo Votorantim
e a Qualcomm Ventures, realizando investimentos em
segmentos estratégicos para
que elas conhecessem novos modelos de negócios.
Recentemente, nós lançamos um novo fundo que é a
continuidade do modelo que
chamamos multi-corporate
venture capital com a participação da BB Seguros, Baterias Moura e a AgeRio. Nós
também temos um fundo
proprietário do Banco do
Brasil, onde nós somos um
dos gestores para investimentos em fintechs, agrotechs e
govtechs, além de negócios
digitais que ajudem a melhorar a jornada digital do cliente
do banco.
Por último, nós estamos
trabalhando junto com o
Parque Bondinho Pão de
Açúcar num programa de
inovação aberta para investimento em negócios
de turistech que envolvam
turismo, entretenimento e
mídia.
O que as corporações
buscam quando investem
num fundo de CVC?
Essa pergunta é excelente.
Normalmente,
quando uma corporação
quer investir numa startup,
ela tem duas motivações. A
primeira é retorno estratégico, ou seja, acesso a novos modelos de negócios,
empreendedores e novas
tecnologias, que muitas
vezes são mais rápidos que
as áreas de pesquisa e desenvolvimento das próprias
corporações. Por exemplo,

um banco pode ter todos
os recursos do mundo, ser
muito capitalizado, mas isso
não quer dizer que ele tenha
os melhores caras de criação de produtos. O banco
só vai conseguir acessar isso
através de um programa de
investimento em participações minoritárias, leia-se
Corporate Venture Capital.
A segunda motivação é
o retorno financeiro. Os
recursos que são colocados numa startup precisam
voltar num valor maior do
que foi investido.
Como nós somos uma
gestora de VC que se especializou em atuar com
corporações, nós sempre
vamos buscar essas duas
coisas, pois é necessário
ter estratégia e ter financeiro. Se a corporação aloca
R$ 50 milhões num fundo
dedicado para investir em
startups, por maior que seja
o retorno estratégico, nada
substitui você dizer que colocou R$ 50 milhões e tirou
R$ 150 milhões. O retorno
financeiro é o que garante a
sustentabilidade e a perenidade de qualquer programa
de CVC bem-sucedido.
Um ponto importante
é que investir em startups
não é um business de corporação, e sim de VC. O
que acontece é que muitas
vezes as corporações, por
terem suas áreas de novos
negócios e M&A, acreditam
que conseguem fazer esse
tipo de investimento sozinhas, colocando, por exemplo, o fundo de VC debaixo
do M&A. Além de criar
situações não favoráveis ao
empreendedor, isso pode
levar a uma seleção adversa, quando a corporação
faz um investimento numa
startup depois de ela ter
rodado o mercado inteiro,
passando por outros VCs
e outras corporações, sem
levantar um único real. Se
a corporação é a última alternativa de funding do empreendedor, provavelmente
esse negócio não é bom.
Hoje as corporações estão mais maduras no entendimento da importância
de um programa de investimento em participações
minoritárias. Se não for
através de uma gestora especializada, que seja através
de alguém que tenha sido
desse mercado e que saiba
tocar os investimentos, sentar nos conselhos, apoiar
o empreendedor e fazer
sinergia. Quando uma corporação vai sozinha, geralmente, há uma mentalidade
curto-prazista, e a chance
de dar errado é maior.
Como você está vendo
o momento atual do venture capital?
Nós estamos passando
por um momento diferente
no VC, com muita influência
da questão macroeconômica.
Os investidores de VC vão
preferir negócios com mais
liquidez e mais garantia de
retorno. Não podemos nos
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esquecer que investimentos de venture capital e private equity são de alto risco
e baixa liquidez. O cenário
atual é desfavorável para gestores que estão levantando
recursos para esse tipo de investimento. Na outra ponta,
as startups que levantam esses recursos também ficam
prejudicadas já que eles não
chegam.
É importante destacar
que nos últimos três anos,
nós vivemos um ciclo aceleradíssimo de crescimento
do VC, com volumes de
dinheiro jamais vistos. Existe um indicador chamado
dry powder que trata do
dinheiro que os gestores já
levantaram, mas que ainda
não foi alocado. Só para que
tenhamos uma ordem de
grandeza, no Brasil, o dry
powder está em torno de
R$ 16 bilhões. Há mais dinheiro disponível que bons
negócios para alocação. A
mídia talvez não olhe para
esse número, mas ele existe.
A consequência mais
imediata é que os gestores
terão mais dificuldades para
levantar recursos para formação de novos fundos, e,
ao mesmo tempo, as startups que estão levantando a
sua Série C, Série B, que estão mais próximas da bolsa,
também terão dificuldades
para receberem investimentos. Talvez a pujança de
muitos fundos, muito capital e excesso de liquidez não
volte, o que, na minha opinião, seria bom.
Ao mesmo tempo em
que tivemos muito capital
por 2, 3 anos, isso inflacionou demais os valuations.
Eu me refiro, basicamente,
ao late stages. Havia mais de
um investidor competindo
pelo mesmo investimento.
Chegava um investidor oferecendo US$ 100 milhões,
mas o negócio ficava com
outro que oferecia US$ 120
milhões. O mercado estava
absurdamente comprador
e absurdamente fácil para
levantar recursos. Isso foi
global.
Chegou-se a dizer que
os empreendedores eram
culpados pelos altos valuations, mas quem paga o
valuation é o investidor. O
empreendedor não faz o
cheque. Está mais difícil,
está havendo uma correção,
mas isso será positivo. Os
bons negócios vão continuar levantando dinheiro. Os
empreendedores que construíram negócios sustentáveis não terão dificuldades
para levantar recursos.
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Nota
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Promitentes compradores de imóveis
Adiantamentos diversos
Impostos e contribuições a recuperar
Estoque de imóveis
Despesas pagas antecipadamente
Total do Circulante
Não Circulante
Promitentes compradores de imóveis
Transações com partes relacionadas
Depósitos judiciais
Investimentos
Participação em controladas e coligadas
Total do Não Circulante
Total do Ativo

7
8
9

8
21
10

2.409
52
-

49
51
-

12.590
827
52
71
8.810
27

8.531
12.883
630
69
14.718
34

2.461
2.559
-

100
14
-

22.377
120
49
618

36.865
5.955
15

20.622
27.815
23.181
27.829
25.642
27.929
Controladora
31/12/2021
31/12/2020

5.221
5.166
6.008
11.136
28.385
48.001
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Nota
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
11
11.028
Contas a pagar
1
47
110
Impostos, taxas e contribuições a recolher
12
7
38
445
Impostos de renda e contribuição social
12
126
255
Outras obrigações
Total do Circulante
8
211
11.838
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
11
1.772
Obrigações por aquisição de imóveis
14
3.155
3.155
Adiantamento de clientes
15
591
Transações entre partes relacionadas
21
2.153
7
6
Provisões para contingências
27
1.277
1.680
Impostos e contribuições diferidos
13
38
746
Outras obrigações
4
Total do Não Circulante
2.153
4.477
7.954
Patrimônio Líquido
Capital social
16
25.287
42.484
25.287
42.484
Prejuízos acumulados
(1.806)
(14.555)
(1.806)
(14.555)
Atribuível aos Controladores
23.481
27.929
23.481
27.929
Participação dos Não Controladores
16
216
280
Total do Patrimônio Líquido
23.481
27.929
23.697
28.209
Total do Passivo
25.642
27.929
28.385
48.001
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Nota 2021
2020
2021
2020
Receita Operacional Líquida
17
6.139
21.609
Custo das unidades vendidas
17
- (7.234) (20.618)
(Prejuízo)/Lucro Bruto
- (1.095)
991
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas
19
(290)
(206)
Despesas gerais e administrativas
18
(210)
(133)
(787)
(1.383)
Perda de crédito esperada
8
1.653
1.910
Provisão para perda com estoques
9
519
(356)
Outras receitas (despesas) operacionais
26
75
(312)
(607)
Resultado operacional antes do resultado financeiro e resultado de
equivalência patrimonial
(135)
(133)
(312)
349
Resultado Financeiro
20
Receitas financeira
38
4
337
37
Despesas financeiras
(2)
(9)
(566)
(1.687)
Resultado da equivalência patrimonial
10
(590) (1.648)
55
16
Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
(689) (1.786)
(486)
(1.285)
Imposto de renda e contribuição social
13
(9)
(1)
(216)
(519)
Prejuízo do Exercício
(698) (1.787)
(702)
(1.804)
Quantidade de ações
25.287 42.883 25.287
42.883
Resultado por ação
(0,03)
(0,04)
(0,03)
(0,04)
Resultado Atribuível aos:
Acionistas controladores
(698) (1.787)
(698)
(1.787)
Participação dos não Controladores
(4)
(17)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos
em 31 de dezembro 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
(698)
(1.787)
(702)
(1.804)
Todos os resultados abrangentes do exercício
(698)
(1.787)
(702)
(1.804)
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
(698)
(1.787)
(698)
(1.787)
Acionistas não controladores
(4)
(17)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
Capital
Capital a Prejuízos
Participação Patrimônio
Social
Integrali- Acumulados não con- Líquido ConSubscrito
zar
dos
Total
trolados
solidado
Saldos em 31 de dezembro de 2019
40.034
(170) (12.768) 27.096
257
27.353
Aumento de capital
2.850
(2.850)
40
40
Integralização de capital
2.620
- 2.620
2.620
Prejuízo do exercício
(1.787) (1.787)
(17)
(1.804)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
42.884
(400) (14.555) 27.929
280
28.209
Redução do capital social
(17.597)
400
13.447 (3.750)
(60)
(3.810)
Integralização de capital
Prejuízo do exercício
(698)
(698)
(4)
(702)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
25.287
(1.806) 23.481
216
23.697
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
(689) (1.786)
(486) (1.285)
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas
Atividades Operacionais:
Imposto de renda e contribuição social
(9)
(1)
(216)
(520)
Provisão para perda de crédito esperada
- (1.653) (1.910)
Provisão para perda com estoque
(572)
356
Equivalência patrimonial
590
1.648
(55)
(16)
Ajuste no investimento
(75)
(75)
Impostos diferidos
(707)
106
Provisão para contingência
(245)
(37)
Juros sobre financiamento apropriados
438
1.442
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a receber clientes
- 19.543
130
Adiantamentos diversos
578
177
Impostos e contribuições a recuperar
(1)
9
(1)
21
Estoque de imóveis
6.480 12.109
Outros créditos
(617)
73
Contas a pagar
(64)
(102)
Obrigações por aquisição de imóveis
- (3.567)
Adiantamento de clientes
(591) (4.399)
Impostos a recolher
7
(4)
(535)
647
Outras obrigações
(165)
306
Juros sobre financiamento pagos
(438) (1.031)
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas atividades operacionais
(177)
(134) 20.619
2.500
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Integralização/redução do capital social
(3.750)
2.620 (3.736)
2.650
Pagamento de Empréstimos e financiamentos
- (12.800) (4.630)
Aquisição de empréstimos e financiamentos
7.500
Adiantamento de dividendos
2.153
4
1
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas atividades de financiamento
(1.597)
2.620 (16.532)
5.521
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aumento/redução do investimento em empresas controladas
6.679 (2.505)
(28)
(5)
Adiantamento para futuro aumento de capital
(2.545)
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas atividades de Investimento
4.134 (2.505)
(28)
(5)
Aumento/ (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
2.360
(19)
4.059
8.016
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
49
68
8.531
515
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
2.409
49 12.590
8.531
Aumento/ (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
2.360
(19)
4.059
8.016
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
(Em milhares de Reais)
1 Contexto operacional: A Performance Investimentos Imobiliários 3 S.A. (“Companhia”) foi constituída em 19 de abril
de 2013.A Companhia possui como objeto social promover a incorporação imobiliária, realizando a construção de bens
imóveis de um ou mais pavimentos, sob a forma de unidades isoladas entre si ou não, destinadas a fins residenciais ou
não residenciais, bem como na implantação e desenvolvimento de loteamentos, shopping centers, hotéis e complexos
turísticos em geral, bem como participar em outras sociedades na forma de acionista ou quotista. Em 17 de janeiro de
2014, a Companhia passou a ter como único acionista o Fundo de Investimento em Participações Votorantim Performance Investimentos Imobiliários (CNPJ 19.010.595/0001-94). O Fundo tem o objetivo exclusivo de investir na Companhia. Em 05 de agosto de 2021, a Performance Investimentos Imobiliários 3 S.A aprovou a redução do capital social da
sociedade, no valor de R$17.597 (dezessete milhões, quinhentos e noventa e sete mil reais) por considerar excessivo
em relação ao objeto da Companhia. Os empreendimentos Fiore Residencial (Performance 24 de Maio Empreendimentos Imobiliários Ltda) e Vila Bela Residências (Performance Visconde de Santa Isabel) são dois produtos residenciais
concluídos e já entregues aos seus adquirentes. Atualmente possuem apenas algumas unidades em estoque que seguem
em comercialização. Já o Contemporâneo Gávea (Performance Marques Empreendimentos Imobiliários Ltda) não
possui unidades em estoque e todas as unidades vendidas já foram quitadas pelos clientes. A controlada Performance
Lineu Empreendimentos Imobiliários Ltda. Em 10 de novembro de 2021 a controlada Performance Lineu Empreendimentos Imobiliários Ltda. realizou a redução de capital em 10 de novembro de 2021, a referida companhia está em
processo de encerramento das atividades, tendo em vista que seu terreno foi vendido em 2020. Já o investimento na
Performance Diamante Empreendimentos Imobiliários Ltda–“ Performance Diamante”, está em fase de desenvolvimento de produto e viabilidade. A Performance Diamante tem como investimento a participação em um terreno de 3.873,11
m², localizados na Av. Presidente Antônio Carlos, um dos pontos mais tradicionais do centro econômico do Rio, próximo
ao metrô, estação das barcas, linhas do VLT e Aeroporto Santos Dumont. A Companhia é uma sociedade por ações,
estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede no Rio de Janeiro. 2 Base de preparação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis: 2.1 Base de apresentação das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas (CPC PME (R1), aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), e de maneira especial utilizando a Orientação OCPC 01–Entidades de Incorporação Imobiliárias.
As demonstrações financeiras consolidadas são compostas pelas demonstrações financeiras da Companhia e suas
Controladas descritas na Nota Explicativa nº 10. Os ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas, envolvem, dentre outros, a determinação do valor justo de ativos financeiros e de instrumentos financeiros. A

liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registros nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa
suas estimativas e premissas periodicamente, em prazo não superior a um ano. A emissão destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pela Diretoria em 31 de maio de 2022. 2.2 Moeda Funcional de
apresentação: A Companhia não realiza operações em moeda estrangeira e atua em um único ambiente econômico,
usando o Real como "moeda funcional", a qual é também a moeda de apresentação das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. 3 Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. Essas
estimativas levaram em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos
futuros e outros fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para a determinação dos valores adequados a ser registrados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Estimativas e premissas
são revistas de uma maneira contínua. Revisões em relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em
que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. A seguir são apresentados os principais
julgamentos e estimativas contábeis: (i) Transferência continuada de controle: Com relação aos aspectos relacionados a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias segue o entendimento da administração da Companhia
e suas controladas, alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício Circular /CVM/SNC/SEP nº 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (CPC 47). Essa determinação requer um julgamento significativo. Para
esse julgamento, a Companhia e suas Controladas avaliaram as discussões em linha com o CPC PME que é seguido
pela Companhia e suas controladas. (ii) Reconhecimento de receita–Responsabilidade pela contratação e pagamento da comissão de corretagem: A Companhia e suas Controladas usam o método de Porcentagem de Conclusão
(POC) para contabilizar seus contratos de prestação de serviços de design acordados a preço fixo. O uso do método
POC requer que a Companhia e suas Controladas estimem os serviços realizados até a data-base do balanço como
uma proporção dos serviços totais contratados. O encargo relacionado com a comissão de vendas é de responsabilidade da Companhia e de suas Controladas, e reconhecido no resultado proporcional ao percentual de evolução do POC,
conforme nota explicativa 17. (iii) Valor justo de terrenos: Os terrenos adquiridos estão mensurados a valor justo. O
valor justo dos terrenos baseia-se nos preços atuais de mercado para terrenos similares, conforme nota explicativa 9.
(iv) Custo incorrido: Os encargos financeiros de contas a pagar por aquisição de terrenos e das operações de crédito
imobiliário, incorridos durante o período de construção, são apropriados ao custo incorrido e refletidos no resultado por
ocasião da venda das unidades do empreendimento ao qual estão diretamente relacionados. No que se refere ao custo
de financiamentos adquiridos para construção do empreendimento são reconhecidos no resultado de acordo com a
evolução da obra, conforme nota explicativa 6, item i. (v) Custos orçados: Os custos orçados totais, compostos pelos
custos incorridos e custos previstos a incorrer para o encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme a
evolução das obras, e os ajustes com base nesta revisão são refletidos nos resultados da Companhia de acordo com o
método contábil utilizado, conforme nota explicativa 6, item i. (vi) Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o
valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados
ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para
esses métodos baseiam-se naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os
dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre
esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros, conforme nota explicativa 22. (vii)
Provisões para contingências: Periodicamente a entidade avalia e reconhece a provisão para parte das obrigações
para a qual é provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos, exceto em circunstâncias extremamente raras em que nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita, conforme nota explicativa 27.
(viii) Provisão para perda de crédito esperada: Periodicamente a entidade avalia o contas a receber e reconhece
perda sempre que existir evidencia objetiva de perda no valor recuperável, decorrente de um ou mais eventos, que
ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo e se esse evento tiver impacto nos fluxos de caixa futuros, tais como
inadimplência e eminente dificuldade financeira do comprador, conforme nota explicativa 8. 4 Base de mensuração:
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas, da Companhia foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, exceto as aplicações financeiras, classificadas como caixa e equivalentes de caixa que
consideraram o valor justo. 5 Mudanças nas principais políticas contábeis: A Companhia e suas Controladas estão
enquadradas no CPC PME, e as normas (CPCs) que sofreram alteração no exercício não tem impacto significativo para
a Companhia e suas Controladas. 6 Resumo das principais políticas contábeis: a. Ativo financeiro: (i) Classificação: A Companhia e suas Controladas classificam seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao
valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos
financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento
inicial. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio
do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos (passivos) circulantes. Empréstimos e recebíveis: Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados
em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante todos aqueles com prazo de vencimento inferior a 12 meses
após a data do balanço; caso contrário, estes são classificados como ativos não circulantes. Os empréstimos e recebíveis da Companhia e suas Controladas compreendem os empréstimos a investidas, contas a receber de clientes, demais
contas a receber e caixa e equivalentes de caixa. (ii) Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual a Companhia e suas Controladas se
comprometem a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente,
reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido
transferidos; neste último caso, desde que a Companhia e suas Controladas tenham transferido, significativamente,
todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado
são subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo
de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado
no "Resultado financeiro" no período em que ocorrem. As operações compromissadas são operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação. (iii) Instrumentos financeiros derivativos:
A Companhia e suas Controladas não operam com instrumentos financeiros derivativos. (iv) Impairment de ativos financeiros: A Companhia e suas Controladas avaliam no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de
que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está
deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento
(ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. No caso específico do contas a receber de clientes, a administração considera como evidências objetivas para avaliação de impairment, a existência por parte de clientes que firmaram contrato sem alienação fiduciária do imóvel e cujas unidades já tenham sido entregues, de parcelas vencidas há
mais de 180 dias. Uma vez que a posse do imóvel pelo cliente somente é efetivada caso o mesmo esteja cumprindo com
suas obrigações contratuais, não representando, dessa forma, evidência objetiva de impairment a existência de atrasos
no contas a receber de unidades em construção ou de unidades entregues com alienação fiduciária. O montante do
prejuízo é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor
original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração
do resultado. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. b. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade
de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia e suas
Controladas consideram equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante
conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento,
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses
ou menos, a contar da data da contratação. c. Contas a receber–Promitentes compradores de imóveis: São apresentadas aos valores de realização, reconhecidas de acordo com os critérios descritos na Nota Explicativa nº 8. Os
recebíveis possuem garantia real das unidades imobiliárias vendidas, pelo fato de que a concessão das correspondentes escrituras ser feita somente mediante a liquidação e/ou negociação dos créditos a receber dos clientes. Conforme
determinado pelo CPC PME, nas vendas a prazo de unidades não concluídas, os recebíveis com atualização monetária,
sem juros, devem ser descontados a valor presente, uma vez que os índices de atualização monetária contratados não
incluem o componente de juros. A constituição e reversão do ajuste a valor presente, considerando-se que parte importante das atividades da Companhia e suas Controladas é a de financiar os seus clientes, foram realizadas, tendo como
contrapartida o próprio grupo de "Receitas operacionais, subconta com o nome de Receita de atividade imobiliária", de
forma consistente com os juros incorridos sobre a parcela do saldo de contas a receber referentes ao período "pós-chaves". A Companhia e suas Controladas optaram pela adoção de um modelo simplificado para o reconhecimento das
perdas esperadas (“Expected Loss”). A administração da Companhia e suas Controladas utilizou sua experiência de
perda de crédito histórica para contas a receber de clientes para estimar as perdas de crédito esperadas para 12 meses,
resultando em uma matriz de provisões onde são especificados percentuais fixos de provisão, dependendo da faixa de
vencimento do cliente. d. Imóveis a comercializar: Os imóveis a comercializar são mensurados pelo custo histórico e
incluem o custo de aquisição dos terrenos e os gastos diretamente relacionados com benfeitorias nesses terrenos,
apropriados como custo de construção dos empreendimentos. e. Despesas antecipadas: As despesas com vendas a
apropriar são representadas pelas despesas com comissões sobre as vendas realizadas, sendo apropriadas ao resultado, observando-se o mesmo critério adotado para reconhecimento das receitas e custos das unidades vendidas. f.
Investimentos: Os investimentos nas Controladas são avaliados com base no método da equivalência patrimonial,
conforme Pronunciamento Técnico CPC PME–Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas de acordo com os
critérios descritos para empresas com investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em
conjunto, para fins de demonstrações financeiras individuais. O montante de investimento nas Controladas é eliminado
para fins de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. Com base no método da equivalência patrimonial,
os investimentos em Controladas são contabilizados no balanço patrimonial da Controladora ao custo, adicionado das
mudanças após a aquisição da participação societária nas Controladas. A participação societária nas investidas é apresentada na demonstração do resultado da Controladora como equivalência patrimonial, representando o lucro líquido
ou prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia e suas Controladas. Após a aplicação do método da equivalência
patrimonial para fins de demonstrações financeiras da Controladora, a Companhia e suas Controladas determinam se
é necessário reconhecer perda adicional em relação ao valor recuperável do investimento em suas investidas. A Companhia e suas Controladas determinam, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva
de que os investimentos sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia e suas Controladas calculam o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável do
investimento e o valor contábil e reconhece este montante na demonstração dos resultados da Controladora. Em 31 de
dezembro de 2021 e 2020, nenhuma perda foi identificada pela Companhia e suas Controladas. g. Outros ativos e
passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e suas Controladas e seu custo ou valor
puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia e suas
Controladas possuem uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que
um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é
provável que ocorra nos próximos 12 meses. h. Imposto de renda e contribuição social: As despesas de imposto de
renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são
reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos de imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. A Administração avalia, periodicamente, as
posições assumidas pela Empresa nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais. Conforme facultado pela legislação tributária, a Empresa optou pelo
regime de lucro presumido, segundo o qual a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% e a da
contribuição social à razão de 12% sobre as receitas brutas (32% quando a receita for proveniente da prestação de
serviços e 100% das receitas financeiras), sobre as quais aplicam-se as alíquotas regulares de 15% acrescida de adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Conforme permitido pela legislação fiscal, as
receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias são tributadas com base no regime de caixa e não com base
no critério descrito na Nota Explicativa nº 6, item i. Reconhecimento de receita de vendas de unidades imobiliárias para
reconhecimento dessa receita. Em 22/10/2014, sob a luz da Lei nº 10.931/2004, a Empresa optou por adotar o patrimônio de afetação e em 05 de janeiro de 2015, optou pelo regime especial de tributação aplicáveis às Incorporações
Imobiliárias (RET). Com a Lei nº12.844/2013 ficou estabelecido a alíquota de 4%, sendo 1,71% Cofins, 0,37% PIS/
PASEP, 1,26% IRPJ e 0,66% de CSLL. A lei 13.970, de 26 de dezembro de 2019, que altera a Lei 10.931, estabelece
que o regime especial de tributação será aplicado até o recebimento integral do valor das vendas de todas as unidades
que compõem o memorial de incorporação registrado no cartório de imóveis competente, independentemente da data
de sua comercialização, e, no caso de contratos de construção, até o recebimento integral do valor do respectivo contrato. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as
diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis
nas demonstrações financeiras. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um
direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos
numa base líquida. i. Reconhecimento da receita de vendas de unidades imobiliárias: Unidades construídas: A
receita de vendas de unidades construídas é reconhecida quando todas as seguintes condições forem satisfeitas: • A
Companhia e suas Controladas transferem ao comprador o controle relacionado à propriedade das unidades. • A Companhia e suas Controladas não mantêm envolvimento continuado na gestão das unidades vendidas em grau normalmente associado à propriedade nem controle efetivo sobre tais unidades. • O valor da receita pode ser mensurado com
confiabilidade. • É provável que os benefícios econômicos associados à transação fluam para a Companhia e suas
Controladas e os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade. • Nas vendas de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento em que a venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual. Unidades não concluídas: Nas vendas de unidades
não concluídas, são observados os seguintes procedimentos: • O custo incorrido (custo do terreno, construção e outros
gastos inerentes à respectiva incorporação imobiliária) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é apropriado ao estoque; • As receitas
de vendas são apropriadas ao resultado, utilizando-se o método do percentual de conclusão–"POC" de cada
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empreendimento, sendo esse percentual mensurado em razão do custo incor- Total
947 18.838
rido em relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos; • Os Circulante
827 12.883
montantes das receitas de vendas reconhecidas superiores aos valores efeti- Não circulante
120
5.955
vamente recebidos de clientes são registrados em ativo circulante ou não circu- Total
947 18.838
lante, na rubrica "Contas a receber"; • Os montantes recebidos de clientes su- Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 6 , a Companhia e suas Controperiores aos valores reconhecidos de receitas montantes recebidos de clientes ladas adotam os procedimentos e normas estabelecidos pelo CPC 47 e OCPC
superiores aos valores reconhecidos de receitas são contabilizados na rubrica 01, para reconhecimento contábil dos resultados auferidos nas operações imo"Adiantamentos de clientes"; • A receita de venda está apresentada ao seu biliárias. As contas a receber de venda de imóveis são atualizadas pela variação
valor justo, em função ao ajuste a valor presente efetuado sobre as contas a do Índice Nacional de Construção Civil (INCC) até a entrega das chaves e pelo
receber de empreendimentos em construção. Operações de permuta: A per- Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) mais 12% a.a. após a entrega das
muta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros para chaves. O cálculo do ajuste a valor presente foi efetuado considerando-se uma
liquidação por meio da entrega de apartamentos ou o repasse de parcelas taxa anual de juros entre 12,50% e 13,32% e tem como fundamento e premisprovenientes das vendas das unidades imobiliárias dos empreendimentos. O sa a taxa média dos empréstimos e financiamentos obtidos pela Companhia
valor do terreno adquirido pela Companhia e suas Controladas é apurado com e suas Controladas. O saldo de promitentes compradores de imóveis sofreu
base no valor justo das unidades imobiliárias a serem entregues. O valor justo uma variação em decorrência da entrega do empreendimento Contemporâneo
do terreno é registrado como: • Terrenos–Unidade Imobiliária, em contrapartida Gávea (Performance Marquês Empreendimentos Imobiliários Ltda.), devido ao
a adiantamento de clientes no passivo, no momento da aquisição. As receitas repasse das unidades. Quanto aos demais projetos, as variações significativas
e os custos decorrentes de operações de permutas são apro- priados ao resul- do INCC e IGPM fizeram com que os clientes quitassem os saldos para evitar
tado de acordo com o método da percentagem completada–POC. Orçamento os índices. A Companhia e suas Controladas não possuem nenhum cliente que
de obras: Os custos orçados totais, compostos pelos gastos incorridos e custos represente mais de 5% do saldo total de contas a receber de clientes. A conprevistos a incorrer para o encerramento das obras, são regularmente usados, centração do risco de crédito é limitada porque a base de clientes é abrangente.
conforme a evolução de obras, e os ajustes com base nesta revisão são refleti- A empresa Diamante ainda não tem contratos firmados de unidades vendidas
dos nos resultados Companhia de acordo com o método contábil utilizado. j. dado que essa empresa não possui empreendimento em construção. Abaixo é
Capital social: Está representado por ações ordinárias e nominativas, classifi- demonstrada a movimentação da provisão para perdas de crédito esperadas:
cadas no patrimônio líquido. Direito das ações–Distribuição de dividendos:
Provisão constituída
A política de reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com
nas contas a receber
as normas. Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo correspon- Saldo em 31 de dezembro de 2019
(3.992)
dente a 25% do lucro do exercício ajustado nos termos da legislação em vigor. Reversão de PCE
1.910
k. Base de consolidação: Nas demonstrações financeiras consolidadas são Saldo em 31 de dezembro de 2020
(2.082)
eliminados, quando aplicáveis, os investimentos nas Controladas contra seus Reversão de PCE
1.653
respectivos saldos de patrimônio líquido, lucros ou prejuízos não realizados Saldo em 31 de dezembro de 2021
(429)
entre empresas e resultados de equivalência patrimonial de Controladas, recei- A constituição e a baixa da provisão, quando aplicáveis, são registradas no resultas e despesas realizadas entre empresas, saldos entre as empresas nos ativos tado do exercício como “Provisão para Perdas de Crédito Esperadas”. O montante
e passivos circulante e não circulante, bem como é destacado o valor da parti- é considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas
cipação de acionista não controlador nos resultados e nos patrimônios líquidos na realização de créditos imobiliários. 9 Estoque de imóveis: Atualmente apenas
das Controladas. O exercício social das Controladas incluídas na consolidação as controladas Performance 24 de Maio e Performance Visconde de Santa Isabel
é o mesmo que o da Controladora e as práticas e políticas contábeis foram possuem unidades imobiliárias concluídas disponíveis para venda. A Performance
aplicadas de forma uniforme nas empresas consolidadas e são consistentes Visconde de Santa Isabel possui 17 unidades em estoque enquanto que a Perforcom aquelas utilizadas no exercício anterior. As demonstrações financeiras mance 24 de Maio possui 2 unidades. A companhia realizou teste de impairment
consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas nos estoques de ambas as SPEs e apenas o empreendimento “Vila Bela” referente
Controladas, por participação direta no capital social, como segue:
a Performance Visconde de Santa Isabel apresentou desvalorização no exercício
% de parti- de 2021 no montante de R$600 (1.120 em 2021). A Performance Diamante possui
cipação
23,65% da Performance Antônio Carlos que tem como principal ativo um terreno
2021 2020 que está em fase de viabilidade do projeto.
Performance 24 de Maio Empreendimentos Imobiliários Ltda. 99,00 99,00
Consolidado
Performance Visconde de Santa Isabel Empreendimentos
2021
2020
Imobiliários Ltda.
99,00 99,00 Unidades concluídas
8.810 14.718
Performance Diamante Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99,00 99,00 Performance Marquês
Performance Lineu de Paula Machado Empreendimentos
(+) Imóveis concluídos
2.962
Imobiliários Ltda.
87,43 99,00 (+) Encargos financeiros
50
Performance Marquês Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99,00 99,00 Estoque de imóveis
3.012
Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, esses investimentos Performance 24 de maio
são avaliados através do método de equivalência patrimonial.
(+) Imóveis concluídos
525
1.024
Controladora
Consolidado
7 Caixa e equivalentes de caixa
(+) Encargos financeiros
47
92
2021
2020
2021
2020 (-) Provisão de perda
(52)
Banco conta movimento
2
2 Estoque de imóveis
572
1.064
Aplicações financeiras (*)
2.409
49 12.588 8.529 Performance Visconde de Santa Isabel
2.409
49 12.590 8.531 (+) Imóveis concluídos
8.612 11.467
(*) As aplicações financeiras têm liquidez imediata e referem-se a investimentos (+) Encargos financeiros
226
295
em renda fixa do Banco Itaú, tais como: operações compromissadas, certificado (-) Provisão de perda
(600) (1.120)
de depósito bancário, bem como, cotas dos fundos de investimento Itaú Pre- Estoque de imóveis
8.238 10.642
mium Referenciado DI FIC FI, Caixa Econômica FIC GIRO Empresas RF DI e Estoque de imóveis consolidado
8.810 14.718
Banco Bradesco–Fundo de Investimento Plus–CCDI, conforme abaixo:
10 Investimentos: O saldo de investimentos é composto da seguinte forma em
Controladora Consolidado 31 de dezembro de 2021 e 2020:
Aplicação
Instituição
2021 2020 2021 2020
Controladora Consolidado
CDB
Itaú
233
49
367
99
2021
2020
2021 2020
Fundo Itaú REF DI–FIC FI
Itaú
2.176
- 12.221 8.429 Participação em empresas controladas
20.622 27.815
Fundo Invest Plus
Bradesco
1 Participação em empresas coligadas
5.221 5.166
2.409
49 12.588 8.529 Total dos investimentos
20.622 27.815
5.221 5.166
10.1 Participação em controladas: As empresas investidas têm como propósiConsolidado
8 Promitentes compradores de imóveis
to específico a realização de empreendimentos imobiliários relativos à constru2021
2020
Unidades concluídas
1.618 23.580 ção e à comercialização de imóveis residenciais e comerciais. As demonstrações
Performance 24 de Maio
1.213
7.140 financeiras das empresas investidas, utilizadas para fins de apuração do resultaPerformance Visconde de Santa Isabel
405
8.719 do de equivalência patrimonial tiveram os saldos ajustados às práticas contábeis
Performance Marquês
7.721 adotadas pela Controladora, descritas na Nota Explicativa nº 6, item f, quando
(-) Provisão para perda de crédito esperada
(429) (2.082) aplicável. Na Controladora, a movimentação dos saldos de investimentos está
(-) Ajuste a valor presente
(242) (2.660) demonstrada a seguir:
Performance Visc. de Performance 24 de Performance Dia- Performance Lineu
Performance
Santa Isabel Empre- Maio Empreendi- mante Empreendi- de Paula Machado Marquês Empreenendimentos Imobili- mentos Imobiliários mentos Imobiliá- Empreendimentos dimentos Imobiliá- Total dos inários (i)
(ii)
rios (iii)
(iv)
rios (v)
vestimentos
Saldos em 31/12/2019
9.438
1.245
5.009
6.907
2.844
25.444
Adição de investimento
2.900
1.000
120
4.020
Equivalência patrimonial
(2.177)
90
(12)
(294)
745
(1.649)
Saldos em 31/12/2020
10.161
2.335
5.117
6.613
3.589
27.815
(Redução) de investimento
(6.679)
(6.679)
Equivalência patrimonial
(820)
(455)
26
48
612
(590)
Variação de participação (a)
75
75
Saldos em 31/12/2021
9.341
1.880
5.143
57
4.201
20.622
(a) Saldo corresponde a venda das quotas da investida Performance Lineu para sócia Performance Empreendimentos Imobiliários. Em 31 de dezembro de 2021,
as principais informações sobre as Controladas estão informadas a seguir:
2021
Performance Visc. de
Performance Lineu de Performance MarSanta Isabel EmpreenPerformance 24
Performance Diamante Paula Machado Empre- quês Empreendidimentos Imobiliários Empreendimentos Empreendimentos Imo- endimentos Imobiliá- mentos Imobiliários
Ltda. (i)
Imobiliários Ltda. (ii)
biliários Ltda. (iii)
rios Ltda. (iv)
Ltda. (v)
Capital Social
19.619
7.433
5.552
30
1.828
Quantidade de Cotas Possuídas
19.422.950
7.358.790
5.496.598
26
1.810.041
Total da Receita Líquida
2.581
(667)
0
5.220
Total dos Ativos
14.154
3.385
5.250
72
5.210
Resultado do Exercício
(828)
(459)
25
50
619
Percentual de Participação
99,0%
99,00%
99,00%
87,43%
99,00%
Equivalência Patrimonial
(820)
(454)
25
44
613
Patrimônio Líquido
10.262
2.359
5.169
17
3.624
Percentual de Participação
99,00%
99,00%
99,00%
87,43%
99,00%
Investimento
9.340
1.880
5.143
58
4.201
2020
Performance Visc. de
Performance Lineu de Performance MarSanta Isabel EmpreenPerformance 24
Performance Diamante Paula Machado Empre- quês Empreendidimentos Imobiliários Empreendimentos Empreendimentos Imo- endimentos Imobiliá- mentos Imobiliários
Ltda. (i)
Imobiliários Ltda. (ii)
biliários Ltda. (iii)
rios Ltda. (iv)
Ltda. (v)
Capital Social
19.619
7.433
5.552
7.323
1.828
Quantidade de Cotas Possuídas
19.422.950
7.358.790
5.496.598
7.249.937
1.810.041
Total da Receita Líquida
1.437
1.389
10.600
8.183
Total dos Ativos
18.035
5.233
5.169
7.354
12.110
Resultado do Exercício
(2.200)
90
(11)
(296)
753
Percentual de Participação
99,0%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
Equivalência Patrimonial
(2.178)
89
(11)
(293)
745
Patrimônio Líquido
12.463
2.269
5.180
6.978
2.871
Percentual de Participação
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
Investimento
10.161
2.335
5.117
6.613
3.589
(iv) Em 04 de março de 2015, a Companhia iniciou sua participação no capi- Variações dos fluxos de caixa de
tal social da Performance Lineu de Paula Machado Empreendimentos Imo- financiamento
7.500
7.500
biliários Ltda. (Ex-Performance Capri Empreendimentos Imobiliários Ltda.) Aquisição de empréstimos
(971) (1.246) (2.414) (4.631)
19.826.969/0001-44. A controlada vendeu o terreno localizado na Rua Lineu Pagamento de empréstimos
de Paula Machado, 708–Lagoa, RJ, a companhia pretende incorporar a SPE. Em Total das variações no fluxo de caixa
6.529 (1.246) (2.414)
2.869
10 de novembro de 2021, a Companhia aprovou por meio da 4ª alteração con- de financiamento
tratual a redução do capital social em R$7.348 passando o mesmo de R$7.378 Outras variações
345
337
761
1.443
para R$30. 10.2 Participação em coligadas: O investimento no consolidado Despesas com juros
(320) (337) (374) (1.031)
refere-se a Performance Diamante. O saldo de investimento no consolidado Juros pagos
25
387
412
da Controladora em 2021 é de R$ 5.221 (R$ 5.166 em 2020), resultado de Total das outras variações
equivalência patrimonial em 2021 de R$55 (R$16 em 2020), composto pela Saldo final em 31 de dezembro de 2020 6.554 2.052 4.194 12.800
Variações dos fluxos de caixa de
participação de sua controlada Performance Diamante na coligada Performance financiamento
Antônio Carlos, o empreendimento do investimento está localizado na Avenida Pagamento de empréstimos
(6.554) (2.052) (4.194) (12.800)
Antônio Carlos, 130–Centro–RJ e está em fase de viabilidade. 11 Empréstimos Total das variações no fluxo de caixa
e financiamentos: Em 01 de Dezembro de 2014 a Performance 24 de Maio, de financiamento
assinou um contrato de financiamento no modelo plano empresário junto ao Outras variações
Banco Bradesco para construção do empreendimento Fiore, localizado na Rua Despesas com juros
87
132
219
438
24 de Maio. Conforme cláusula 25ª o respectivo contrato, a Performance 24 de Juros pagos
(87) (132) (219)
(438)
Maio está sujeita a cláusulas de vencimento antecipado (“Covenants”) não finan- Total das outras variações
ceiras, que podem gerar vencimento antecipado do empréstimo, mencionadas Saldo final em 31 de dezembro de 2021
abaixo. Em 27 de agosto de 2020 a Companhia renegociou o seu saldo devedor 12 Impostos, taxas e contribuições a recolher
junto ao Banco Bradesco. O contrato não prevê nenhuma garantia dada pelo
Controladora Consolidado
empréstimo. Em 31 de dezembro de 2021 a companhia não possui saldo de
2021 2020
2021 2020
empréstimos a pagar, tendo em vista que o mesmo foi quitado em setembro de INSS–Serviços prestados–PF e PJ
2
6
3
2021. Em 17 de abril de 2017 a Performance Visconde de Santa Isabel Empre- IRRF–Serviços prestados–PJ
7
95 255
endimentos Imobiliários Ltda, assinou um contrato de financiamento no modelo IRPJ e CSLL apagar
66 430
plano empresário junto ao Banco Caixa Econômica Federal para construção de PIS e COFINS
1
6
empreendimento imobiliário denominado Vila Bela Residências. O contrato de Retenções–PIS, COFINS, CSLL
empréstimo da Visconde de Santa Isabel não prevê cláusulas de vencimento ISS–Serviços prestados–PJ
7
164 700
antecipado, nem garantias dadas pelo empréstimo. Em 31 de dezembro de 2021
a companhia não possui saldo de empréstimos a pagar, tendo em vista que o 13 Impostos e contribuições diferidos: O Imposto de Renda, a Contribuição
mesmo foi quitado em agosto de 2021. Em 8 de março de 2020 a Performance Social, o PIS e a COFINS diferidos, são registrados para refletir os efeitos fisMarquês de São Vicente Empreendimentos Imobiliários Ltda, assinou um con- cais decorrentes de diferenças temporárias entre a base fiscal, que determina
trato de financiamento no modelo plano empresário junto ao Banco BBM para a tributação, conforme o recebimento (Instrução Normativa nº 84/79 SRF) e a
conclusão da construção de empreendimento imobiliário denominado Contem- efetiva apropriação do lucro imobiliário.
Consolidado
porâneo Gávea. Em 31 de dezembro de 2021 a companhia não possui saldo de
2021 2020
empréstimos a pagar, tendo em vista que o mesmo foi quitado em junho de 2021. IRPJ
12 235
24 de maio
CSLL
7 123
Banco
Taxa Vencimento Principal 2021 2020 PIS
3
69
Banco Bradesco
13% 01/04/2023
13.056
- 2.052 COFINS
16 319
Circulante
- 879 Total
38 746
Não circulante
- 1.173 A Companhia e suas Controladas calculam o imposto de renda e a contribuição
Visconde de Santa Isabel
social pelo regime do lucro presumido e pelo regime especial de tributação–RET
Banco
Taxa Vencimento Principal 2021 2020 para as receitas de vendas de unidades imobiliárias e financeiras relacionadas
Banco Caixa Econômica Federal 12,5% 17/02/2022
12.684
- 4.194 a estas, conforme demonstrado a seguir:
Circulante
- 3.595
2021
Não circulante
- 599 Consolidado
IRPJ
CSLL
Marquês de São Vicente
Receita Líquida
Banco
Taxa
Vencimento
Principal 2021 2020 % para base de cálculo
0%
0%
Banco BBM
9% a.a.
15/03/2021
7.500
- 6.554 Base de Cálculo
Circulante
- Receitas financeiras
298
298
Não circulante
- 6.554 Demais receitas
Movimentação dos empréstimos
Base de Cálculo Total
298
298
% do Tributo
0,15
0,09
Mar- 24 de Santa
Valor Adicional 10%
quês maio Isabel Total
Consolidado
45
26
Saldo final em 31 de dezembro de 2019
- 3.298 6.221
9.519 Subtotal

Receita para cálculo do RET*
% para base de cálculo
RET
Total de Despesa com IR e CSLL

7.520
7.520
1,26% 0,66%
95
50
140
76
2020
Consolidado
IRPJ
CSLL
Receita Líquida
11.002 11.002
% para base de cálculo
8%
12%
Base de Cálculo
880
1.320
Receitas financeiras
12
12
Demais receitas
Base de Cálculo Total
892
1.332
% do Tributo
15%
9%
Valor Adicional 10%
77
Subtotal
211
120
Receita para cálculo do RET*
9.873
9.873
% para base de cálculo
1,26% 0,66%
RET
123
65
Total de Despesa com IR e CSLL
334
185
A base de cálculo é composta basicamente pela receita de unidades imobiliárias
líquidas dos distratos, provisão para perda de crédito esperada e ajuste a valor
presente. 14 Obrigações por aquisições de terrenos: Os valores registrados
referem-se aos compromissos assumidos na aquisição de terrenos através de
permuta financeira. A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de
terrenos de terceiros para liquidação por meio da entrega de apartamentos ou
o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades imobiliárias dos
empreendimentos. As obrigações por aquisições de terrenos estão demonstradas da seguinte forma:
Consolidado
2021 2020
Performance Visconde de St Isabel (i)
3.155 3.155
Obrigações por aquisição de imóveis–LP
3.155 3.155
Obrigações por aquisição de imóveis
3.155 3.155
(i) Em 09 de outubro de 2014, a Performance Visconde de Santa Isabel adquiriu um terreno, localizado na Rua Visconde de Santa Isabel, número 113,
Vila Isabel, Rio de Janeiro–RJ. O saldo a pagar é dação de unidades prontas
e acabadas no local, que somam os R$ 3.155 em 2021 e 2020. 15 Adiantamento de clientes: Em 2021 a companhia não possui saldo de adiantamento
de clientes. Em 2020 o saldo de R$591 era composto por adiantamento dos
clientes do empreendimento Performance Marquês de São Vicente. O adiantamento de Clientes da Performance Marques era decorrente de recebimentos
de compradores de unidades imobiliárias correspondente a parcela da receita
ainda não reconhecida por conta da evolução da obra, porém com a conclusão
do empreendimento, as receitas e custos do projetos foram reconhecidos 100%
e portanto o saldo de adiantamento dos clientes foi baixado. 16 Patrimônio
líquido: a. Capital social: Em 20 de fevereiro de 2020, a Assembleia Geral
Extraordinária aprovou o aumento de capital social da Companhia em R$1.450
passando o mesmo de R$40.033 para R$41.483 com a emissão de 1.450 de
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em 13 de março de 2020, a
Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento de capital social da Companhia em R$1.400 passando o mesmo de R$41.483 para R$42.883 com a
emissão de 1.400 de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em
05 de agosto de 2021, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária aprovou
a redução do capital social da Companhia em R$17.597 passando o mesmo
de R$42.884 para R$25.287. O capital social subscrito em 31 de dezembro
de 2021 é de R$ 25.287 (R$ 42.884 em 2020), sendo composto por 25.287
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2021
o capital integralizado é de R$ 25.287 (2020–R$ 42.484); Em 31 de dezembro
de 2021, a Votorantim Performance Investimentos Imobiliários detêm 100% do
capital social da Companhia. b. Reserva legal: A reserva legal é constituída
com base em 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social,
após absorção dos prejuízos acumulados, em conformidade com o artigo 193
da Lei das Sociedades por Ações. c. Distribuição de dividendos: Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro
do exercício ajustado nos termos da legislação em vigor, após a compensação
dos prejuízos acumulados. Não houve distribuição de dividendos aos acionistas
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 tendo em vista os
prejuízos acumulados. d. Participação de acionistas não controladores: Os
montantes destacados no balanço patrimonial (patrimônio líquido) e no resultado
do período são compostos pelas exigibilidades e pelos resultados atribuídos
aos sócios de determinados empreendimentos imobiliários, sendo representados substancialmente por empresas responsáveis pela construção e outros
parceiros investidores, que no momento da formatação dos empreendimentos imobiliários, ficaram com um percentual de participação nas Sociedades
de Propósito Específico (SPEs). Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2
é realizada a consolidação integral nas SPEs onde a gestão e controle são
exclusivos da Companhia (não compartilhado com terceiros), destacando-se
a parcela correspondente aos participantes. 17 Receita operacional líquida:
Conforme descrito na nota explicativa 6, a apropriação dos custos e receitas
das empresas com empreendimento em andamento é feita através do método
da percentagem completada–POC, que representa o percentual de evolução
entre o custo realizado e orçado. O percentual em 2021 aplicado é de 100%
para as obras relativas à Performance 24 de maio, Performance Santa Isabel e
Performance Marquês de São Vicente.
Consolidado
Venda de Imóveis
2021
2020
Performance 24 de Maio
1.327 2.229
Performance Visconde de Santa Isabel
2.626 2.216
Performance Marquês de São Vicente
8.582 10.985
Performance Lineu de Paula Machado
- 11.002
(=) Receita operacional bruta (*)
12.535 26.432
Performance 24 de Maio–Vendas Canceladas
(1.987)
(736)
Performance 24 de Maio–Tributos
(7)
(38)
Performance 24 de Maio–Descontos Concedidos
(519)
(66)
Performance Visconde de Santa Isabel–Vendas Canceladas
(738)
Performance Visconde de Santa Isabel – Tributos
(45)
(41)
Performance Visconde de Santa Isabel – Desc. Concedidos
(462)
Performance Marquês de São Vicente–Vendas Canceladas (3.257) (2.675)
Performance Marquês de São Vicente – Tributos
(105)
(127)
Performance Marques de São Vicente – Desc. Concedidos
(14)
Performance Lineu de Paula Machado–Tributos
(402)
(=) Deduções (Tributos e vendas canceladas)
(6.396) (4.823)
(=) Receita operacional líquida
6.139 21.609
Performance 24 de Maio
(544) (1.644)
Performance Visconde de Santa Isabel
(2.713) (2.770)
Performance Marquês de São Vicente
(3.977) (8.342)
Performance Lineu de Paula Machado
- (10.284)
Performance 24 de Maio–Unidades Distratadas
275
Performance Visconde de Santa Isabel–Unidades Distratadas
426
Performance Marquês de São Vicente–Unidades Distratadas
- 1.721
(=) Custo das unidades vendidas
(7.234) (20.618)
(=) (Prejuízo) / Lucro bruto
(1.095)
991
(*) A receita apresentada considera o ajuste a valor presente do contas a receber
de R$ 2.419 em 2021 (-R$ 203 em 2020).
Controladora Consolidado
18 Despesas gerais e administrativas
2021 2020 2021 2020
Advogado (i)
- (44) (222)
Consultoria
(28)
- (90) (102)
Comunicações
(1)
(4)
(1)
Cartório e Custas
(7)
(1) (43) (198)
Despesas Gráficas
- (65)
(24)
Condução
(1)
(3)
(5)
Contabilidade/Auditoria
(132) (125) (328) (309)
Tributária
- (74)
(89)
Uso de imóveis
- (294) (359)
Uso de sistemas
(5)
(4) (23)
(49)
Serviços terceirizados
(1)
(5)
(44)
(Provisão) / Reversão para contingências
245
37
Outras (ii)
(38)
- (59)
(18)
Despesas Administrativas
(210) (133) (787) (1.383)
(i) O saldo de despesas com advogado era de R$44 em 2021 e R$222 em 2020.
As despesas com honorários advocatícios é oriunda da prestação de serviço
de acompanhamento do contencioso das investidas. A Companhia teve uma
diminuição da respectiva rubrica. (ii) O saldo de R$38 em 2021 da linha “outras”
na controladora corresponde as despesas com publicações de demonstrações
financeiras e atos societários. O saldo de R$59 da linha “outras” no consolidado
corresponde a despesa com publicações e materiais de uso e consumo.
Consolidado
19 Despesas com vendas
2021
2020
Propaganda e publicidade
(129)
(122)
Comissão Sobre vendas
(135)
(56)
Decoração
(26)
(22)
Outros
(6)
Despesas com Vendas
(290)
(206)
Controladora Consolidado
20 Resultado financeiro
2021 2020 2021 2020
Rendimento aplicação financeira
37
3
295
14
Receita de juros
41
21
Outros
1
1
1
2
Receitas Financeiras
38
4
337
37
Despesas bancárias
(2)
(2)
(18)
(320)
Despesa com juros e atualização monetária
(7) (445) (1.191)
Outras despesas financeiras
- (102)
(176)
Despesa Financeira
(2)
(9) (566) (1.687)
Resultado Financeiro
36
(5) (229) (1.650)
21 Transações com partes relacionadas: No exercício de 2021 a Companhia
realizou transferência intercompany totalizando R$ 2.559 (R$ 14 em 2020) que
deverão ser deliberadas no próximo exercício como Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital (AFAC). Os saldos são os seguintes:
2021
2020
Controladora
Performance 24 de Maio
1.059
Performance Santa Isabel
1.445
Performance Lineu de Paula
14
Performance Diamante
55
Total a receber
2.559
14
Consolidado
Performance Antônio Carlos
28
Performance Empreendimentos
21
Total a receber
49
No exercício de 2021 a controladora recebeu de adiantamento de dividendos
o montante de R$2.153 , sendo R$2.146 da controlada Perf. Marquês e R$7
da sócia Performance Empreendimentos Imobiliários.
2021 2020
Controladora
Performance Marquês
2.146
Performance Empreendimentos Imobiliários
7
Total do adiantamento
2.153
No exercício de 2021 e 2020 as investidas da Companhia receberam investimentos a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital da sócia
Performance Empreendimentos Imobiliários, seguem os saldos de cada uma
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e de suas Controladas podem ser assim resumidos: Risco de mercado: O (=) Receita a apropriar
das investidas:
22.026 29.686
26.346
2021 2020 risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de Custos orçados de unidades
Consolidado
525
8.521
26.346
Performance Lineu de Paula
4 um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os (-) Custo incorrido unidades dos imóveis a
Performance 24 de Maio
2 preços de mercado englobam dois tipos de risco principais: (i) risco de taxa de comercializar
Performance Empreendimentos Imobiliários
7
- juros; e (ii) risco cambial (que não afeta a Companhia e suas Controladas neste (-) Custo a incorrer dos imóveis a comercializar 21.501 21.165
26.346
Performance Diamante
1
- momento, dado as suas operações atuais). O risco de taxa de juros é o risco de (=) Custo orçado das unidades vendidas
21.501 21.165
26.346
Total
8
6 que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue (-) Custo incorrido das unidades vendidas
O conselho de administração é o responsável pela deliberação da remuneração devido a variações nas taxas de juros de mercado. Os resultados da Companhia
6.724
2.458
7.650
dos administradores. Atualmente a companhia não remunera os administrado- e de suas Controladas estão suscetíveis a variações das taxas de juros inci- (=) Custo a incorrer das unidades vendidas 28.225 23.623
33.996
res e diretores. 22 Instrumentos financeiros: A Companhia e suas Controla- dentes sobre as aplicações financeiras em CDBs, e contrato de empréstimo e Lucros reconhecidos de unidades vendidas
(119)
(232)
(584)
das efetuaram avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos financiamento que estão atreladas ao CDI. A Administração entende que o risco Receita apropriada
28.106 23.391
33.412
valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de de grandes variações nas taxas de juros dos CDBs é baixo. Risco de crédito: (-) Impostos s/ Receita Apropriada
21.501 21.165
26.346
avaliação apropriadas. Entretanto, a interpretação dos dados de mercado e a O risco de crédito é o risco da contraparte de um negócio não cumprir uma obri1.896
562
486
seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento e estimati- gação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com o cliente, o que (=) Receita líquida apropriada
4.709
1.664
6.580
vas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como consequência, levaria ao prejuízo financeiro. As Controladas da Companhia estão expostas ao (-) Custo incorrido das unidades vendidas
17%
7%
20%
as estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação (=) Lucro operacional
4.709
1.664
6.580
poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses ao contas a receber), incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras 25 Outras receitas e despesas operacionais Controladora Consolidado
de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito relevante nos valores de mantidos pela Companhia e suas Controladas. Com relação às contas a receber, Outras despesas operacionais
2021 2020 2021 2020
realização estimados. Os principais passivos financeiros da Companhia e de a Companhia e suas Controladas restringem a sua exposição a riscos de créditos Taxa de gestão
- (417) (619)
suas Controladas referem-se a contas a pagar a fornecedores, outras contas por meio de análises de créditos contínuas e rigorosa, onde todos os clientes Despesas excedentes
(85)
a pagar, adiantamentos de clientes, obrigações por aquisições de terrenos e são avaliados. Em 31 de dezembro de 2021, não havia concentração de risco Indenizações diversas
(5)
empréstimos e financiamentos, que resultam diretamente de suas operações. de crédito relevante associado a clientes. Todas as operações da Companhia Despesas com ligações definitivas
(70)
Os principais ativos financeiros da Companhia e de suas Controladas consistem e suas Controladas são realizadas com bancos de reconhecida liquidez, o que Total outras despesas operacionais
- (577) (619)
em caixa e equivalentes de caixa, promitentes compradores de imóveis e outros minimiza seus riscos. Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste na possi- Outras receitas operacionais
ativos, que também resultam diretamente de suas operações. a. Classificação bilidade da Companhia e suas Controladas não terem recursos suficientes para Ganho de capital com investimento
75
75
dos instrumentos financeiros por categoria: A classificação dos principais cumprir com seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos de Reversão de provisões
54
liquidação de seus direitos e obrigações. A abordagem da Companhia e suas Outras receitas operacionais
ativos financeiros por categoria é a seguinte:
136
12
Controladas
na
administração
de
liquidez
é
de
garantir,
o
máximo
possível,
que
Controladora
Consolidado
Total de outras receitas operacionais
75
265
12
sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vence- Outras receitas e despesas operacionais
2021
2021
75
- (312) (607)
rem,
sob
condições
normais
e
de
estresse,
sem
causar
perdas
inaceitáveis
ou
Valor
26 Provisões para contingências: No curso normal dos negócios, a Compacom risco de prejudicar a sua reputação. Na tabela abaixo está demonstrado o nhia está envolvida em causas judiciais e discussões potenciais relevantes,
Valor
justo por
fluxo
de
vencimento
dos
passivos
financeiros:
justo por Custo
meio do Custo
as quais foram ou podem vir a ser levantadas pelas autoridades competentes,
Valor 6 meses
Vencimeio do amorresulta- amorincluindo questões de ordem cível. Com base nos fatos atualmente disponíveis
31
de
dezembro
de
2021
contáou
me12
me2
3
à
4
mento
em
Ativos financeiros
resultado tizado Total
do
tizado Total
e na opinião de seus consultores legais, a Administração da Companhia acredita
Passivos
Financeiros
bil
nos
ses
anos
anos
aberto
Caixa e equivalentes de
que a resolução de boa parte dessas causas atuais ou discussões potenciais
Contas
a
pagar
47
47
caixa
2.409
- 2.409 12.590
- 12.590
deverá ser satisfatória para a Companhia, e para aquelas causas cujo desfecho
Obrigações
por
aquisição
Promitente compradores
desfavorável é considerado provável, constituiu provisão.
de
imóveis
3.155
3.155
de imóveis
947
947
Processos em andamento com probabilidade de perda provável
Transação
com
partes
Total
2.409
- 2.409 12.590
947 13.537
2021
2020
relacionadas
7
7
2020
2020
Cíveis
1.277 1.680
Risco
da
taxa
de
juros:
A
Companhia
e
suas
Controladas
não
estão
expostas
a
Valor
Total
1.277 1.680
mudanças nas taxas de juros de seus financiamentos, pois todos eles são nego- A movimentação das contingências com probabilidade de perda provável está
Valor
justo por
ciados
a
uma
taxa
fixa,
conforme
demonstrado
na
nota
11.
Risco
operacional:
justo por Custo
meio do Custo
descrita a seguir:
O objetivo da Companhia e suas Controladas é administrar o risco operacional Provisão para contingências cíveis
meio do amorresulta- amorpara
evitar
a
ocorrência
de
prejuízos
financeiros.
As
Controladas
da
CompaAtivos financeiros resultado tizado Total
do
tizado Total
Em 31 de dezembro de 2020
1.680
nhia têm a política de contratar entidades independentes para acompanhar os Atualização / Adição
Caixa e equivalentes de
550
pontos
críticos
do
processo
de
incorporação
como
nas
áreas
de
construção
e
caixa
49
49
8.531
- 8.531
(953)
Baixa (a)
societária.
Gestão
do
capital:
O
objetivo
principal
da
administração
de
capital
Promitente compradores
Em 31 de dezembro de 2021
1.277
de imóveis
- 18.838 18.838 da Companhia é assegurar que este mantenha uma classificação de crédito (a) A variação da provisão para contingências corresponde a liquidação de
forte
e
uma
razão
de
capital
capaz
apoiar
os
negócios
e
maximizar
o
valor
do
Total
49
49
8.531 18.838 27.369
alguns processos, a provisão e reversão de algumas causas. O efeito no reA classificação dos principais passivos financeiros consolidados da Companhia acionista. A política da Companhia é manter uma sólida base de capital para sultado do exercício das adições e baixas ocorridas foi de R$ 245, conforme
manter
a
confiança
dos
investidores,
credores
e
mercado
e
com
isso
manter
por categoria é a seguinte:
nota explicativa 18. O efeito das adições e baixas diretamente no caixa foi de
o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora o retorno de R$ 158 sendo R$74 do empreendimento Performance 24 de Maio e R$84 do
2021
2020
Custo amortizado
capital
sobre
a
operação
da
Companhia
e
suas
Controladas
através
do
acompaEmpréstimos e financiamentos (nota 11)
- 12.800
empreendimento Performance Visconde de Santa Isabel. (b) Em maio de 2021 a
Contas a pagar
47
110 nhamento dos indicadores econômico financeiro com destaque para o fluxo de investida Performance 24 de Maio realizou o depósito judicial de R$85 referente
caixa
projetado.
b.
Avaliação
dos
instrumentos
financeiros:
Os
instrumentos
Adiantamento de clientes (nota 15)
591
ao processo da unidade 304, a referida causa está com probabilidade de perda
Transações com partes relacionadas (nota 21)
7
6 financeiros constantes do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes provável. (c) Em setembro de 2021 a investida Performance Marquês realizou
de
caixa
apresentam-se
pelo
valor
contratual,
que
é
próximo
ao
valor
de
merTotal
54 13.507
o depósito judicial de R$603 referente ao processo da unidade 503, a referida
Hierarquia do valor justo: Os instrumentos derivativos da Empresa são re- cado. Para determinação do valor de mercado foram utilizadas as informações causa está com probabilidade de perda provável.
disponíveis
e
metodologias
de
avaliação
apropriadas
para
cada
situação.
23
gistrados ao valor justo utilizando uma combinação de métodos de avaliação.
Processos em andamento com probabilidade de perda possível
Os diferentes níveis são definidos como a seguir: • Nível 1- Preços cotados Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura
2021
2020
de
seguros
para
riscos
aos
quais
estaria
sujeita
em
montantes
considerados
(não ajustados) em mercados ativos, líquidos e visíveis para ativos e passiCíveis
66
15
suficientes
para
cobrir
eventuais
sinistros,
considerando
a
natureza
de
sua
ativivos idênticos que estão acessíveis na data de mensuração. • Nível 2- Inputs
Total
66
15
dade.
A
SPE
24
de
maio
possui
seguro
coletivo
para
as
unidades
que
estão
em
diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1,
Contingências cíveis: Em 31 de dezembro de 2021, a controlada Performance 24
estoque,
como
parte
de
exigência
para
financiamento
bancário,
com
o
objetivo
que são observáveis para o ativo ou passivo similares em mercado de ativos;
de Maio Empreendimentos Imobiliários Ltda é parte em processos cíveis, sendo o
• Nível 3- Inputs para os ativos ou passivos que não são baseados em dados de indenizar os prejuízos que venham a sofrer em consequência de perdas ou valor total reclamado nesses processos o total de R$354 (R$646 em 2020), grande
danos
ao
imóvel–modalidade
do
seguro
DFI–Danos
Físicos
ao
Imóvel.
Como
o
observáveis de mercado (inputs não observáveis). O valor justo dos ativos e
parte dos processos estão provisionados tendo em vista a expectativa de perda
passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser financiamento bancário foi quitado não existem saldos de seguros em 2021 do ser considerada provável por estarem relacionadas a solicitação de distrato de
referente
as
unidades
hipotecadas.
A
companhia
possui
um
seguro
habitacional
trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar e não
promessa de compra e venda. A controlada possui em sua carteira de contingências
em uma venda ou liquidação forçada. O valor justo do caixa e equivalentes de vigente referente a uma unidade imobiliária com o limite máximo de garantia de classificadas por advogados externos como possíveis, o montante de R$66 (R$ 15
R$285.
As
demais
empresas
investidas
não
contrataram
coberturas
de
seguros.
caixa, contas a receber de clientes, saldos com partes relacionadas, contas a
em 2020) que corresponde a 2 ações. Em 31 de dezembro de 2021, a controlada
pagar a fornecedores e outras obrigações de curto prazo se aproxima de seu 24 Compromissos assumidos com projetos: De acordo com a Lei de Incor- Performance Visconde Santa Isabel Empreendimentos Imobiliários Ltda não possui
poração
Imobiliária,
a
Companhia
e
suas
controladas
têm
o
compromisso
legal
respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento no curto pracontingências classificadas como provável, o saldo de R$110 provisionado em
zo desses instrumentos. Empréstimos são reconhecidos inicialmente ao valor de finalizar os projetos de incorporação imobiliária que foram aprovados e que 2020 foi liquidado no exercício de 2021. A controlada não possui em sua carteira
não
mais
estejam
sob
cláusula
resolutiva,
segundo
a
qual
poderia
ter
ocorrido
justo, acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Após recode contingências processos classificados como possíveis. Em 31 de dezembro de
nhecimento inicial, os empréstimos são mensurados subsequentemente pelo a desistência da incorporação e devolver os montantes recebidos aos clientes. 2021, a controlada Performance Marques Empreendimentos Imobiliários Ltda é
As
principais
informações
sobre
os
projetos
podem
ser
assim
apresentadas:
custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. As operações
parte em processos cíveis, sendo o valor total reclamado nesses processos o total
Perf.
Perf.
financeiras da Companhia são realizadas por intermédio da área financeira
de R$923 (R$923 em 2020), todos os processos estão provisionados tendo em vista
Perf.
Visc. Marquês a expectativa de perda ser considerada provável. A controlada não possui em sua
de acordo com a estratégia conservadora, visando segurança, rentabilidade e
24 de de Sta. de São carteira de contingências processos classificados como possíveis.
liquidez previamente aprovada pela diretoria e acionistas. A Companhia e suas
Maio Isabel Vicente
Controladas se encontram expostas a risco de mercado, risco de crédito e risco Conta
Luis Oswaldo Lopes Leite - Diretor
28.225 23.623
33.996
de liquidez, os quais são tempestivamente monitorados pela Administração. Receita de unidades vendidas
Ronaldo Francisco dos Santos - Contador - CRC/RJ – 080.719/O-1
28.225 23.623
33.996
Estes riscos significativos de mercado que afetam os negócios da Companhia (-) Receita apropriada
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Conselheiros e Acionistas da Performance Investimentos Imobiliários de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
3 S.A. Rio de Janeiro – RJ: Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras indivi- mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
individuais e consolidadas da Performance Investimentos Imobiliários 3 S.A. (“Com- duais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade internos da Companhia e suas controladas. − Avaliamos a adequação das políticas
panhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil divulgações feitas pela administração. − Concluímos sobre a adequação do uso,
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres- pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
pondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras Responsabilidade dos auditores pela auditoria das demonstrações financei- continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos ras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audios aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em toria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais
da Performance Investimentos Imobiliários 3 S.A. em 31 de dezembro de 2021, o conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audifluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito- toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em contiMédias Empresas. Base Para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções nuidade operacional. − Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. −
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: − Identifica- opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conde acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, sequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen- das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022.
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas e pelos burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
KPMG Auditores Independentes Ltda. CRC SP-014428/O-6 F-RJ.
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração intencionais. − Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auWalter Malvar Leite da Silva - Contador - CRC 117037/O-0

Aumento dos incidentes de inquietação social
Allianz: As empresas precisam se preparar para uma possível crise

A

s empresas devem se preparar para um aumento
dos incidentes de inquietação civil à medida que a crise
do custo de vida segue de perto
a pandemia de Covid, segundo a
seguradora Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Com a
confiança nas fontes tradicionais
de informação e liderança sendo
minada, o papel das plataformas
de mídia social na ativação dos
distúrbios civis está se tornando
cada vez mais influente.
Greves, motins e protestos violentos representam riscos para as
empresas porque, além de edifícios
ou bens sofrerem danos materiais
custosos, as operações comerciais
também podem ser severamente
interrompidas com instalações que
não podem ser acessadas, resultando em perda de benefícios.
“A agitação civil representa cada
vez mais uma exposição mais crítica para muitas empresas do que o
terrorismo”, diz Srdjan Todorovic,
diretor de Gerenciamento de Crises, Reino Unido e Países Nórdicos

da AGCS. “É pouco provável que
as incidências da inquietação social
diminuam em breve, dadas as consequências da Covid-19, a crise do
custo de vida e as mudanças ideológicas que continuam a dividir as
sociedades ao redor do mundo. As
empresas precisam estar atentas a
quaisquer indicadores suspeitos e
ter planos de resposta claros, que
antecipem e evitem potenciais danos a pessoas ou bens”.
As Nações Unidas alertaram
para o potencial desestabilizador
das cadeias de abastecimento interrompidas e dos preços crescentes de alimentos, combustíveis e
fertilizantes, particularmente no
contexto da Rússia e da Ucrânia,
que representam cerca de 30% do
abastecimento mundial de trigo.
“Tudo isto é plantar a semente
da instabilidade política e da agitação em todo o mundo”, disse o
Secretário Geral da ONU, Antonio Guterres, em março de 2022.
Enquanto isso, a empresa de consultoria de risco Verisk Maplecroft
vê um aumento da agitação civil

como inevitável, nos países de
renda média, que foram capazes
de oferecer proteção social durante a pandemia, mas agora terão
dificuldade de manter esse nível
de gastos à medida que o custo de
vida aumenta.
De acordo com as Projeções do
Índice de Inquietação Civil Verisk(,
75 países provavelmente verão um
aumento nos protestos até o final de
2022, resultando, por exemplo, em
uma maior frequência de tumultos
e mais danos à infraestrutura e edificações. As perspectivas são mais
sombrias para os 34 países que enfrentam uma deterioração significativa até agosto de 2022. Mais de um
terço deles estão na Europa e Europa Central (12), seguidos pelas Américas (10), África (6), Oriente Médio
e Norte da África (3) e Ásia (3).
As perdas econômicas e seguradas de protestos anteriores têm sido significativas, gerando sinistros
importantes para as empresas e
suas seguradoras. Em 2018, o movimento dos Coletes Amarelos na
França se mobilizou para protes-

tar contra os preços dos combustíveis e a desigualdade econômica,
com os varejistas franceses perdendo US$ 1,1 bilhão em receitas
em apenas algumas semanas. Um
ano depois, no Chile, manifestações em grande escala foram desencadeadas por um aumento nas
tarifas de metrô, levando a perdas
seguradas de US$ 3 bilhões.
Nos Estados Unidos, os protestos de 2020 pela morte de George
Floyd sob custódia da polícia foram
estimados em mais de US$ 2 bilhões em perdas seguradas, enquanto os motins sul-africanos de julho
de 2021, que se seguiram à prisão
do ex-presidente, Jacob Zuma, e
alimentados por demissões de empregos e desigualdade econômica,
causaram danos no valor de US$
1,7 bilhão. No início deste ano, no
Canadá, França e Nova Zelândia, as
manifestações contra as restrições
do Covid-19 incluíram grandes carreatas que criaram interrupções nas
principais cidades.
“A natureza das ameaças de
violência política está evoluindo,

à medida que algumas democracias se tornam instáveis, e certas
autocracias reprimem fortemente
os dissidentes. A agitação pode
ocorrer simultaneamente em vários locais, já que a mídia social
agora facilita a rápida mobilização
dos manifestantes. Isto significa
que grandes cadeias de varejo, por
exemplo, podem sofrer perdas
múltiplas em um evento em vários
locais de um país”, diz Todorovic.
As melhores práticas de como
as empresas devem se preparar
ou responder a tais incidentes de
agitação civil dependem de muitos fatores, incluindo a natureza
do evento precipitante, a proximidade do local e o tipo de negócio.
A Allianz Risk Consulting desenvolveu uma lista de recomendações
técnicas para empresas e indivíduos
para ajudar a mitigar os riscos de
situações de comoção civil, considerando essas variáveis e caminhos
associados para a desescalada, comunicação e resposta. Veja o boletim de mitigação de riscos ARC-Civil-Unrest.PDF (allianz.com).
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Seguradoras avançam nos compromissos ASG em uma década

S

eguradoras que totalizam 60%
da arrecadação de prêmios no
setor brasileiro afirmam que passaram a incluir parâmetros ASG (sigla
para ambiental, social e governança),
em processos relativos à subscrição de
riscos e gestão de investimentos. Esse avanço é resultado, 10 anos após a
Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) aderir aos Princípios para
Sustentabilidade em Seguros (PSI), da
Iniciativa Financeira do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI). A partir da assinatura
do compromisso, assumido durante a
Conferência Rio + 20, a confederação
criou um Comitê de Sustentabilidade
por meio do qual passou a monitorar
os índices do setor.
“As seguradoras que aderiram ao PSI
representavam cerca de 52% da arrecadação total de prêmios no Brasil. Uma
década depois, o número de signatárias
aumentou, alcançando 83% da arrecadação de prêmio, mostrando que as
seguradoras do Brasil estão conectadas
com essa agenda. Algumas empresas,

por exemplo, estão comprando créditos
de carbono para compensar as metas de
emissão de carbono dos automóveis da
frota segurada”, explicou o presidente
da CNseg, Dyogo Oliveira, em transmissão online durante o evento “Dez
anos depois do PSI: ampliando a sustentabilidade no seguro na Década de Ação
das Nações Unidas”, organizado pela
UNEP-FI e que reuniu lideranças do
setor segurador de diversos continentes.
Outro passo importante nessa agenda será dado ainda este ano, quando a
Superintendência de Seguros Privados
(Susep), que apoia os PSI desde 2016,
publicar o primeiro normativo setorial
de requisitos de sustentabilidade a serem exigidos das seguradoras. “É uma
regulação inteligente na qual o regulador
vai providenciar a estrutura na qual as
empresas poderão divulgar as questões
ASG de acordo com as suas próprias
políticas”, avalia Dyogo Oliveira.
O presidente da CNseg também
anunciou que, a partir de julho, a confederação vai patrocinar a realização de
um projeto em parceria com a UNEP

LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA
DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME Nº 10.234.027/0001-00
NIRE 33.3.0029092-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de junho de 2022, às 8:10
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de
Macapá Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº
62, sala 701, Centro, CEP 20.021-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. MESA: Presidente: Mauricio Perez Botelho; Secretário: Guilherme Fiuza Muniz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias:
(i) tomar conhecimento da renúncia dos atuais membros da Diretoria da
Companhia; e (ii) eleger novos diretores. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada
a presente Reunião e procedida à leitura da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes
e sem quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Meton Barreto de Morais
Neto, pelo Diretor Geral de Operações, Sr. Antonio Lisboa Salles Neto,
pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Mauro de Almeida Santos e pelo Diretor Técnico, Sr. Evandro Cavalcanti, conforme
cartas cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia e constam
como Anexo I à presente ata, bem como conceder-lhes ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação ao período em que exerceram
seus respectivos cargos como membros da Diretoria da Companhia, exceto
com relação a atos realizados com abuso de poder, conflito de interesses,
violação ao disposto nos documentos societários da Companhia e/ou das
Subsidiárias da Companhia e/ou omissão dolosa. 5.2. Aprovar a eleição,
como membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato unificado de 3 (três) anos, permitida a reeleição, permanecendo no exercício das
suas funções até a eleição e investidura de seus sucessores, os Srs.: (i)
GABRIEL MUSSI MORAES, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 133295477, expedida pelo IFP – RJ, inscrito
no CPF/ME sob o nº 104.684.287-04, residente e domiciliado na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia
de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo
de Diretor Presidente e para o cargo de Diretor Geral de Operações;
(ii) ALEXANDRE NOGUEIRA FERREIRA, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade nº 6929633, expedida pelo SSP – MG,
inscrito no CPF/ME sob o nº 028.042.606-23, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial
na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para
o cargo de Diretor Técnico; e (iii) MAURICIO PEREZ BOTELHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04066824-6,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores. 5.3. Os Diretores ora eleitos: (i) não estão impedidos
por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou
a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, conforme previsto no §1º do art. 147 da Lei nº6.404 de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos
de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no §2º do
art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada,
estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não ocupam cargo em
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma
do inciso I do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não tem nem representa
interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do §3º
do art. 147 da Lei das S.A.; (vi) não são pessoas expostas politicamente,
conforme definição prevista na regulamentação aplicável; e (vii) atendem
aos requisitos de indicação como membros da administração previstos na
“Política de Indicação e Remuneração dos Administradores”, aprovada pelo
Conselho de Administração da Energisa S.A. em reunião realizada em 12
de setembro de 2019, consoante Docs. 2 que, numerados e autenticados
pela mesa, ficam arquivados na Companhia. 5.4. Os Diretores ora eleitos
iniciam os mandatos e tomam posse mediante a assinatura dos respectivos
termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reunião do Conselho de
Administração, arquivado na sede da Companhia, e constam como Anexo
II à presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado,
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se
manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, conforme aprovado pelos membros
do Conselho de Administração da Companhia que, lida e acha conforme,
foi por todos assinada. Mesa: Presidente - Mauricio Perez Botelho; Secretário – Guilherme Fiuza Muniz; Conselheiros de Administração: Ricardo
Perez Botelho, Mauricio Perez Botelho, Gioreli De Sousa Filho, Daniele
Araújo Salomão Castelo e Flávio Alves de Lima. Confere com a original,
lavrada em livro próprio. Mesa: Mauricio Perez Botelho - Presidente, Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Ricardo Perez Botelho, Mauricio Perez Botelho, Gioreli De Sousa
Filho, Daniele Araújo Salomão Castelo, Flávio Alves de Lima. Diretores
eleitos: Gabriel Mussi Moraes - Diretor Presidente e Geral de Operações,
Alexandre Nogueira Ferreira - Diretor Técnico, Mauricio Perez Botelho - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA
DE ENERGIA S.A. Certifico o arquivamento em 20/06/2022 sob o nº
00004958208. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à MÔNICA
CRISTINA FERNANDES COSTA (CPF nº 988.635.767-34), e
às Condôminas ANDREIA FERNANDES COSTA (qualificação
ignorada) e MARIA DA SALETE FERNANDES COSTA (CPF nº
109.287.907-20), com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos
autos da Ação de Prestação de Contas (Processo nº 005366972.2014.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
ARAXÁ (CNPJ nº 17.606.663/0001-57) contra MÔNICA CRISTINA
FERNANDES COSTA (CPF nº 988.635.767-34), na forma abaixo:
A DRA. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO, Juíza de Direito da
Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que nos
dias 04.07.2022 e 07.07.2022, às 12:30 horas, através do site
de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, da Leiloeira Pública
FABÍOLA PORTO PORTELLA, inscrita na JUCERJA sob o nº 127,
será apregoado e vendido o Apartamento 103, do edifício situado
na Rua Teodoro da Silva, nº 979, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ.Avaliação: R$ R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).- O
edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima,
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

FI, que terá nove meses de duração e
o objetivo de orientar as seguradoras
brasileiras “não vida” -- em relação a
análise dos riscos climáticos, de acordo com as recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras
Relacionadas ao Clima (TCFD).
“Serão quatro frases. A primeira,
educativa, com treinamento para integrantes do setor segurador. No passo
seguinte, uma consultoria vai produzir
um heat map sobre riscos climáticos
por cada região brasileira. Na sequência, vamos estimar o impacto financeiro dos riscos ASG e, por último,
vamos produzir um relatório que será
dividido com a indústria. Estamos entusiasmados em dar início a este trabalho que vai mostrar como estes riscos
influenciam os negócios de forma ampla”, afirmou o presidente da CNseg.
Finalizou a apresentação anunciando
que, em setembro de 2023, o Brasil
vai sediar a Conferência Hemisférica
da Federação Interamericana de Seguros (Fides), principal encontro hemisférico do setor segurador.

GEMINI ENERGY S.A.
CNPJ/ME Nº 04.726.861/0001-02
NIRE 33.3.0028380-3
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de junho de 2022, às 10:00
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Gemini Energy S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, sala 701, Centro, CEP 20.021290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Fica dispensada a convocação, nos
termos do parágrafo 4° do Artigo 124, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em decorrência da presença da
acionista Energisa Transmissão de Energia S.A., titular de ações representando a integralidade das ações de emissão da Companhia, conforme
assinaturas constantes no livro de registro de presença de acionistas da
Companhia. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mauricio Perez Botelho e secretariados pelo Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. ORDEM DO
DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) tomar conhecimento da
renúncia dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia;
(ii) extinção do Conselho de Administração da Companhia; (iii) tomar conhecimento da renúncia dos atuais membros da Diretoria da Companhia; (iv)
eleger novos diretores; (v) aprovação da adoção de novas políticas corporativas internas da Companhia; (vi) reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vii) autorização para os administradores da
Companhia praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir
as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e procedida à leitura da ordem do dia, foram
tomadas, sem quaisquer restrições ou ressalvas, as seguintes deliberações:
5.1. Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelos atuais membros do
Conselho de Administração da Companhia, Srs. Warley Isaac Noboa Pimentel, Fabio Vassel, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e
Meton Barreto de Morais Neto, conforme cartas cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia e constam como Anexo I à presente Ata, bem
como conceder-lhes ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação com
relação ao período em que exerceram seus respectivos cargos como membros do Conselho de Administração da Companhia, exceto com relação a
atos realizados com abuso de poder, conflito de interesses, violação ao disposto nos documentos societários da Companhia e/ou das Subsidiárias da
Companhia e/ou omissão dolosa. 5.2. Ato contínuo, conforme autorizado
pelo artigo 138 da Lei das S.A., aprova-se a extinção do Conselho de Administração da Companhia, de modo que a Companhia passará a ser administrada somente por sua Diretoria, nos termos do seu Estatuto Social reformado, que consta como Anexo IV à presente Ata. 5.3. Tomar conhecimento da
renúncia apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Meton Barreto de Morais
Neto; pelo Diretor Geral de Operações, Sr. Antonio Lisboa Salles Neto;
pelo Diretor Financeiro, Sr. Mauro de Almeida Santos; e pelo Diretor Operacional, Sr. Evandro Cavalcanti, conforme cartas cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia e constam como Anexo II à presente Ata, bem
como conceder ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação
ao período em que exerceram seus respectivos cargos como membros da
Diretoria da Companhia, exceto com relação a atos realizados com abuso de
poder, conflito de interesses, violação ao disposto nos documentos societários da Companhia e/ou das Subsidiárias da Companhia e/ou omissão dolosa. 5.4. Aprovar a: (i) alteração da composição e do funcionamento da Diretoria da Companhia, de modo que a Diretoria passe a ser composta por: (a)
um Diretor Presidente; (b) um Diretor de Transmissão; (c) um Diretor Administrativo; e (d) um Diretor sem designação específica; e (ii) eleição, como
membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato unificado de 3
(três) anos, permitida a reeleição, permanecendo no exercício das suas funções até a eleição e investidura de seus sucessores, dos Srs.: (i) GABRIEL
MUSSI MORAES, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG nº 13.329.547-7 IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº
104.684.287-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala
1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor Presidente e
para o cargo de Diretor de Transmissão; (ii) MAURÍCIO PEREZ BOTELHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG
nº 04.066.824-6 IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado) na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
com escritório na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP
22.250-906, para o cargo de Diretor Administrativo; e (iii) ALEXANDRE
NOGUEIRA FERREIRA, brasileiro, casado, economista, portador da cédula
de identidade RG nº 6929633 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 028.042.60623, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo,
CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor sem designação específica.
5.4.1 Os Diretores eleitos declaram que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, contra a fé –pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
conforme previsto no §1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão
de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no §2º do art. 147 da Lei
das S.A.; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo
§3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não ocupam cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma do inciso I do
§3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não tem nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do §3º do art. 147 da Lei
das S.A.; (vi) não são pessoas expostas politicamente, conforme definição
prevista na regulamentação aplicável; e (vii) atendem aos requisitos de indicação como membros da administração previstos na “Política de Indicação
e Remuneração dos Administradores”, aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa S.A. em reunião realizada em 12 de setembro de 2019,
consoante Docs. 2 que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia. 5.4.2. Os Diretores ora eleitos iniciam mandato nesta
data mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, conforme Anexo III à presente Ata. 5.5. Aprovar a adoção, pela Companhia, com efeitos
imediatos, das políticas corporativas aprovadas e vigentes pelo novo acionista controlador indireto, Energisa S.A., com a consequente revogação de
todas e quaisquer políticas, manuais, regimentos internos, códigos, programas, dentre outros documentos similares, atualmente vigentes, que, nesse
ato, se tornam nulas e sem qualquer efeito. 5.6. Tendo em vista as deliberações acima e outras do interesse da Companhia, aprovar a reforma integral
do Estatuto Social da Companhia, o qual, já consolidado, passará a vigorar
na forma do Anexo IV à presente ata. 5.7. Consignar que as deliberações da
presente Assembleia Geral Extraordinária foram aprovadas em razão da
transferência do controle societário direto da Companhia para a Energisa
Transmissão de Energia S.A. sociedade controlada pela Energisa S.A. 5.8.
Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente
Assembleia Geral. 6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, conforme
aprovado por todos. Presidente: Mauricio Perez Botelho; Secretário: Guilherme Fiuza Muniz; Acionista – Energisa Transmissão de Energia S.A. Confere
com a original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2022.
Mesa: Mauricio Perez Botelho - Presidente; Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. Acionista: Energisa Transmissão de Energia S.A. Gabriel Mussi
Moraes - Diretor Presidente; Mauricio Perez Botelho - Diretor Administrativo.
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: GEMINI ENERGY
S.A. Certifico o arquivamento em 21/06/2022 sob o nº 00004958833. Jorge
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

LINHAS DE XINGU
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME Nº 10.240.186/0001-00
NIRE 33.3.0029093-1
Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de junho de 2022, às 8:15
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de
Xingu Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, sala
701, Centro, CEP 20.021-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Fica dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em
decorrência da presença das acionistas Gemini Energy S.A. e Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia, titulares de ações representando a integralidade das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro de registro de presença de acionistas da Companhia. 3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mauricio Perez Botelho e
secretariados pelo Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) tomar conhecimento da renúncia dos
atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição
dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia; (iii) pagamento de dividendos; e (iv) autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as
deliberações tomadas na presente Assembleia Geral. 5. DELIBERAÇÕES:
Instalada a Assembleia e procedida à leitura da ordem do dia, foram tomadas, sem quaisquer restrições ou ressalvas, as seguintes deliberações: 5.1.
Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelos membros do Conselho
de Administração da Companhia, Srs. Warley Isaac Noboa Pimentel, Fabio Vassel, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Meton Barreto de Morais Neto, conforme cartas cujas cópias foram arquivadas na
sede da Companhia e constam como Anexo I à presente Ata, bem como
conceder-lhes ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação
ao período em que exerceram seus respectivos cargos como membros do
Conselho de Administração da Companhia, exceto com relação a atos realizados com abuso de poder, conflito de interesses, violação ao disposto
nos documentos societários da Companhia e/ou omissão dolosa. 5.2. Aprovar a eleição, como membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato coincidente aos dos demais membros efetivos e suplentes eleitos na Assembleia Geral realizada em 23 de março de 2021, isto é,
até 23 de março de 2024, permitida a reeleição, permanecendo no exercício
das suas funções até a eleição e investidura de seus sucessores: (i) RICARDO PEREZ BOTELHO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no
CPF/ME sob o nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua do
Passeio, nº 62, sala 701, Centro, CEP 20.021-290, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (ii) MAURICIO PEREZ BOTELHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
nº 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº
738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228
- Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro Efetivo
do Conselho de Administração; (iii) GIORELI DE SOUSA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº
M-2880257, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob nº
478.673.706-25, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228
- Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro Efetivo
do Conselho de Administração; (iv) DANIELE ARAÚJO SALOMÃO
CASTELO, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de
identidade nº 25.720.033-7, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/
ME sob o nº 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de
Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de
Membro Efetivo do Conselho de Administração; e (v) ANTONIO CARLOS DE ANDRADA TOVAR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 09505528-1 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº
074.171.737-99, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228
- Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro Suplente
do Conselho de Administração vinculado aos Membros do Conselho de
Administração qualificados nos itens (i) a (iv) acima. 5.3. Os membros do
Conselho de Administração ora eleitos: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não estão condenados
à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de
Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no §2º do art. 147 da
Lei das S.A.; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido
pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não ocupam cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma do inciso
I do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não tem nem representa interesse
conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do §3º do art. 147 da
Lei das S.A.; (vi) não são pessoas expostas politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável; e (vii) atendem aos requisitos de
indicação como membros da administração previstos na “Política de Indicação e Remuneração dos Administradores”, aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa S.A. em reunião realizada em 12 de setembro de
2019, consoante Docs. 2 que, numerados e autenticados pela mesa, ficam
arquivados na Companhia. 5.3.1. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos iniciam os mandatos e tomam posse mediante a assinatura
dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Assembleias
Gerais, arquivado na sede da Companhia, e constam como Anexo II à presente ata. 5.4. Em razão das deliberações aprovadas nos itens 5.1 e 5.2
acima, consignar a composição do Conselho de Administração da Companhia com os seguintes membros efetivos e suplentes, com mandato até 23
de março de 2024: (i) RICARDO PEREZ BOTELHO, brasileiro, solteiro,
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04076607-3, expedida
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua do Passeio, nº 62, sala 701, Centro, CEP 20.021290, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (ii)
MAURICIO PEREZ BOTELHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no
CPF/ME sob o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de
Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de
Membro Efetivo do Conselho de Administração; (iii) GIORELI DE SOUSA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº M-2880257, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob nº
478.673.706-25, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228
- Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro Efetivo
do Conselho de Administração; (iv) DANIELE ARAÚJO SALOMÃO
CASTELO, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de
identidade nº 25.720.033-7, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/
ME sob o nº 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de
Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de
Membro Efetivo do Conselho de Administração; e (v) ANTONIO CARLOS DE ANDRADA TOVAR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 09505528-1 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº
074.171.737-99, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228
- Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro Suplente
do Conselho de Administração vinculado aos Membros do Conselho de
Administração qualificados nos itens (i) a (iv) acima. (vi) RÓGER ARAÚJO
CASTRO, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da carteira de identidade nº 8.495.984 - SSP-MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 041.633.30607, com endereço profissional na Cidade de Belém, Estado do Pará, na
Travessa Antônio Baena, nº 1113, 5º andar, bairro Marco, CEP 66093-08,
como Membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista minoritário Fundo de Desenvolvimento da Amazônia; e (vii) TULIO LUIS MAURO BARATA, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de
identidade nº 5019458, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.120.942-27, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia Augusto Montenegro, nº 4120, apto. 804B, CEP 66635-110, como Membro
Suplente do Conselho de Administração vinculado ao Membro do Conselho
de Administração indicado pelo acionista minoritário Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. 5.5. Pagar aos acionistas, nesta data, os dividendos
aprovados e declarados na Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 20 de maio de 2022, no montante de R$
91.853.105,55 (noventa e um milhões, oitocentos e cinquenta e três mil,
cento e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). 5.6. Consignar que as
deliberações da presente Assembleia Geral Extraordinária foram aprovadas
em razão da transferência do controle societário indireto da Companhia
para a Energisa Transmissão de Energia S.A., sociedade controlada pela
Energisa S.A. 5.7. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem
todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral. 6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO
DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram suspensos
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, conforme aprovado por todos. Mesa - Presidente - Mauricio Perez
Botelho; Secretário - Guilherme Fiuza Muniz; Acionistas - Gemini Energy
S.A. e Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Confere com a original,
lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2022. Mesa: Mauricio Perez Botelho - Presidente; Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. Acionistas: Gemini Energy S.A. - Gabriel Mussi Moraes - Diretor Presidente;
Mauricio Perez Botelho - Diretor Administrativo. Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - Róger Araújo Castro. Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro. Empresa: Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A..
Certifico o arquivamento em 21/06/2022 sob o nº 00004959044. Jorge Paulo
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

