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Pequena 
empresa já  
pode ir ao 
Pronampe

A partir desta segunda-feira, 
interessados em contratar em-
préstimos pelo Programa Nacio-
nal de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Pronampe) já podem 
procurar as instituições financei-
ras. Criado há pouco mais de dois 
anos para socorrer empresários 
durante a pandemia, o programa 
oferece empréstimos para peque-
nas empresas com juros mais bai-
xos e prazo maior para começar 
a pagar.

O dinheiro pode ser usado pa-
ra investimentos, como aquisição 
de equipamentos ou realização de 
reformas, e para despesas opera-
cionais, como salário dos funcio-
nários, pagamento de contas e 
compra de mercadorias. É proi-
bido o uso dos recursos para dis-
tribuição de lucros e dividendos 
entre os sócios do negócio.

Podem pleitear o empréstimo 
microempresas com faturamento 
de até R$ 360 mil por ano, peque-
nas empresas com faturamento 
anual de R$ 360 mil a R$ 4,8 mi-
lhões e empresas de médio porte 
com faturamento até R$ 300 mi-
lhões.

Pelas regras do programa, a 
empresa que optar pelo financia-
mento precisa manter o número 
de empregados por até 60 dias 
após a tomada do crédito. A com-
panhia pode pegar empréstimos 
de até 30% da receita bruta anual 
registrada em 2019. No caso de 
negócios com menos de um ano 
de funcionamento, o limite do fi-
nanciamento é de até metade do 
capital social ou de 30% da média 
do faturamento mensal.

Gastos de turistas no exterior
se aproximam da pré-pandemia
Brasileiros dispenderam 252% a mais que em 2021

Os gastos com viagens 
de brasileiros ao exte-
rior estão voltando ao 

normal e se aproximam dos re-
gistrados no período anterior 
à pandemia do novo coronaví-
rus, disse nesta segunda-feira 
o chefe do Departamento de 
Estatística do Banco Central, 
Fernando Rocha.

Ao detalhar os resultados 
do setor externo em março 
deste ano, Rocha disse que a 
conta de viagens internacio-
nais registrou déficit líquido 

de US$ 648 milhões, valor 
muito superior ao de março 
de 2021, quando foi de US$ 
100 milhões.

“Este fluxo parece ter mais es-
paço para crescer à medida que as 
atividades se normalizam” após a 
pandemia, segundo a explicação 
do chefe do Departamento de Es-
tatística.

Os gastos dos brasileiros no 
exterior totalizaram US$ 1,1 bi-
lhão em março, um aumento de 
251,8% em relação ao mesmo 
mês do ano passado.

De acordo com o Banco Cen-
tral, os fluxos brutos de receitas 
de viagens de turistas estrangei-
ros no País totalizaram US$ 453 
milhões em março, um aumento 
de 112,2% em relação ao mesmo 
mês do ano anterior.

Segundo Rocha, o Brasil “está 
a caminho da normalidade” pós-
-pandemia, no que diz respeito às 
contas de viagens internacionais, 
embora “ainda não estejamos lá”.

O déficit nas contas externas 
alcançou US$ 2,8 bilhões em 
março. Página 7

Governo tira R$ 200 do Auxílio Brasil em 2023
Cortes no Orçamento este ano chegam a quase R$ 13 bi

O secretário Especial do 
Tesouro e do Orça-
mento do Ministério da 

Economia, Esteves Colnago, disse 
que o governo deve definir em R$ 
400 o valor do Auxílio Brasil no 
Orçamento de 2023. De acordo 
com o secretário, o entendimento 
da equipe econômica é que a legis-
lação não obriga o pagamento do 
adicional de R$ 200.

O valor adicional foi definido 
na Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) dos Benefícios So-
ciais e busca melhorar o desem-
penho do governo Bolsonaro nas 
eleições. Ele será pago somente 
até dezembro de 2022.

“Hoje, nosso entendimento é 
que o marco legal não nos traria 
uma obrigação ou uma necessida-
de de colocar [o Auxílio Brasil] no 

PLOA [Projeto de lei Orçamentá-
ria Anual] para 2023”, disse o se-
cretário à Agência Brasil.

A PEC dos Benefícios Sociais 
gera R$ 41,2 bilhões em despesas 
excepcionais, ou seja, fora do teto 
de gastos, divididos entre benefí-
cios sociais. As medidas valem de 
1° de agosto até 31 de dezembro 
de 2022.

O secretário disse ainda que o 
valor teria que se adequar ao teto 
de gastos, regra que limita o cres-
cimento das despesas públicas à 
inflação e obriga o corte de gastos. 
De acordo com ele, as despesas 
discricionárias (não obrigatórias) 
estão em torno de R$ 120 bilhões 
a R$ 130 bilhões ao ano e o au-
mento no benefício levaria a um 
corte nesses gastos, reduzindo-as 
para R$ 70 bilhões. “É um desafio 

considerável para gente conseguir 
manter [o auxílio em R$ 600]”, 
destacou.

Colnago participou de entre-
vista coletiva, nesta segunda-feira, 
para detalhar o relatório de Ava-
liação de Receitas e Despesas Pri-
márias do 3º bimestre, que definiu 
o bloqueio de mais R$ 6,7 bilhões 
de gastos não obrigatórios do Or-
çamento Geral da União deste 
ano.

De acordo com o relatório, a 
necessidade total de bloqueio do 
Orçamento de 2022 subiu de R$ 
9,96 bilhões, no segundo bimes-
tre, para R$ 12,736 bilhões, no 
terceiro bimestre. Como o gover-
no ainda tinha R$ 5,997 bilhões 
bloqueados, o valor do novo blo-
queio ficou nos R$ 6,739 bilhões, 
definidos no relatório.

Colnago: legislação não obriga manter os R$ 600

Indústria 
apresenta 
propostas em 
ano eleitoral

O Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi) 
é mais uma entidade que apresen-
ta propostas neste ano de eleição. 
“É fundamental que o País tenha 
um debate qualificado sobre te-
mas cruciais para seu desenvolvi-
mento”, destaca o Iedi.

A entidade divulgou recente-
mente o documento “Indústria e 
Estratégia de Desenvolvimento 
Socioeconômico do Brasil”, em 
que propõe uma agenda de ações 
para o País enfrentar os obstácu-
los e divergências em relação ao 
restante do mundo “que, há muito 
tempo, vêm nos privando de um 
avanço consistente não apenas 
econômico, mas também social e 
ambiental”.

Os pontos básicos são: tran-
quilidade político-institucional, 
equilíbrio de médio e longo prazo 
das finanças públicas, redução das 
desigualdades sociais, melhora da 
educação e compromisso com o 
meio ambiente. O Iedi propõe:

1 – O País deve criar condi-
ções para absorver as tecnologias 
emergentes na revolução da In-
dústria 4.0, em curso a nível mun-
dial, e também promover, por 
meio de ferramentas horizontais, 
o desenvolvimento e a aplicação 
dessas inovações.

2 – Potencializar a inovação, 
por meio do apoio às atividades 
de P&D das instituições de ciên-
cia e tecnologia públicas e do se-
tor privado, do fortalecimento da 
educação básica e tecnológica e 
através de programas consistentes 
que articulem universidades, insti-
tutos de pesquisa, setor produtivo 
e governo.

3 – Fomentar a modernização 
do parque industrial, com o objeti-
vo de impulsionar a produtividade 
e competitividade e para melhorar 
a performance socioambiental.

4 – Mobilizar competências in-
dustriais para o enfrentamento de 
desafios sociais, saneamento, mo-
bilidade urbana e sustentabilidade 
ambiental, sempre de forma com-
petitiva e produtiva.

5 – Aumentar a exportação de 
manufaturados, em especial de 
produtos mais complexos e inten-
sivos em tecnologia, o que pres-
supõe maior inserção competitiva 
de nossa economia no mundo e 
melhor integração às cadeias glo-
bais de valor.

6 – Agregar valor a atividades 
primárias em que o Brasil apre-
senta grande potencial de desen-
volvimento ou reconhecida vanta-
gem competitiva.

José Cruz/ABr
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Educação/Habitação e a nova fronteira imobiliária

Bitcoin e lavagem de dinheiro: mitos e verdades

Por Thomás Tosta 
de Sá

“A educação é a ar-
ma mais podero-
sa que você pode 

usar para mudar o mundo.” – 
Nelson Mandela

“Educação vem do ber-
ço.” Os ditados populares 
consagram a sabedoria po-
pular e poderiam ser mais 
utilizados na gestão da coisa 
pública. Há décadas fala-se 
que o grande problema no 
Brasil é a educação. Os índi-
ces apresentados em todas 
as pesquisas de organismos 
internacionais mostram que 
nosso ensino é sofrível. Se-
rá que estamos no caminho 
certo ou deveríamos buscar 
outra via?

Einstein costumava dizer 
que “insanidade é apresen-

tar a mesma solução para 
um problema e esperar re-
sultados diferentes”.

Jorge Paulo Leman, o 
empresário mais rico e 
bem-sucedido do Brasil, 
disse em uma entrevis-
ta ao jornal O Globo: “A 
possibilidade de um país 
competir no mundo mo-
derno de hoje depende 
da educação que dá às su-
as crianças.”

As crianças criadas nas 
favelas não têm berço e 
não são educadas até os 6-8 
anos, pois as favelas, hoje 
comunidades, não têm espa-
ço para creches e escolas de 
tempo integral que permi-
tam suas mães trabalharem, 
como ocorreu na Coreia do 
Sul depois da guerra, que 
criou o regime escolar de 
tempo integral (7h30-17h) 
para permitir que mães vi-

úvas trabalhassem.
O Brasil da década de 50 

era muito mais desenvolvi-
do que a Coreia. E hoje?

A China, numa outra es-
cala, também trouxe para a 
economia urbana centenas 
de milhões de habitantes 
rurais, oferecendo educa-
ção, aumentando a capaci-
tação no trabalho, melho-
rando sua remuneração, 
criando uma infraestrutura 
habitacional e de mobilida-
de urbana de qualidade, que 
fez surgir uma nova classe 
consumidora.

Recordo-me que, quando 
há 26 anos participei como 
presidente da Comissão de 
Valores Imobiliários (CVM) 
do Congresso da IOSCO 
em Paris, numa reunião 
com banqueiros franceses, 
eles apostavam mais no 
Brasil como próxima po-
tência mundial do que na 
China.

A fantástica revolução da 
educação levou esses dois 
países asiáticos a se posicio-
narem como duas grandes 
economias mundiais.

Vivemos tempos de mu-
danças e devemos ousar 
atacando o problema da 
educação em conjunto com 
o problema da habitação. 
Educação/Habitação de-
veria ser o binômio para o 
novo ciclo de desenvolvi-
mento nacional.

Precisamos urbanizar 

as favelas, reduzindo sua 
densidade demográfica, 
abrir espaço para creches e 
escolas de tempo integral, 
oferecendo serviços públi-
cos de saneamento, água, 
limpeza, segurança, lazer, 
cultura e centros de em-
preendedorismo para os 
que ficam nas favelas. Para 
os que saem, poderemos 
criar uma nova frontei-
ra imobiliária, com novos 
bairros para moradores de 
baixa renda, com toda a 
infraestrutura urbanística, 
social e ambiental.

É fundamental que se dê 
titulação de suas casas aos 
moradores das favelas.

É necessária a mobilida-
de urbana de transportes de 
qualidade, sejam ferroviá-
rios, metroviários e até mes-
mo náuticos, permitindo 
que as pessoas que moram 

longe dos grandes centros 
cheguem ao local de traba-
lho sem consumir horas no 
trânsito de ida e volta.

O mercado de capitais, 
o BNDES, arquitetos, en-
genheiros, urbanistas, psi-
cólogos, ambientalistas e 
outros setores da socieda-
de podem se reunir para 
oferecer ao Brasil essa no-
va solução para a educa-
ção. É isso que o Codemec 
– Comitê para o Desen-
volvimento do Mercado 
de Capitais se propõe a 
debater em sua agenda, na 
saída da pandemia, indi-
cando os instrumentos do 
mercado de capitais para a 
realização dos projetos.

Thomás Tosta de Sá é presidente-

executivo do Codemec, ex-presidente 

da CVM e diretor da Sociedade 

Nacional de Agricultura (SNA).

Por Flávio F. 
D’Urso

Novas tecnologias 
sempre apresen-
tam novos de-

safios, especialmente para 
o Direito, mas será que a 
relação entre bitcoin e lava-
gem de dinheiro é tão direta 
como alguns querem fazer 
crer?

Para responder esta ques-
tão, é necessário retornar 
ao início desta verdadeira 
revolução, ocorrido em 31 
de outubro de 2008, quan-
do se deu o lançamento do 
white paper da rede Bitcoin, 
assim intitulado: “Bitcoin: 
A Peer-to-Peer Electronic 
Cash System”, elaborado 
pelo pseudônimo de Sa-
toshi Nakamoto, mas que 
somente teve seu primeiro 
bloco minerado (Genesis 
Block) e sua primeira tran-
sação em janeiro de 2009.

Naquele momento, o 
mundo vivia uma grave 
crise financeira e há quem 
afirme que o seu lançamen-
to deu-se exatamente em 
resposta à bolha imobiliá-
ria nos EUA e ao sistema 
financeiro tradicional, uma 
vez que a Bitcoin é uma re-
de ponto a ponto (peer-to-
-peer network), ou seja, não 
precisa de intermediários 

confiáveis para se efetivar, 
e que evita o duplo gasto 
(double-spending), que na-
da mais é do que utilizar o 
mesmo bitcoin mais de uma 
vez.

O que se buscou com a 
rede Bitcoin foi um sistema 
de pagamento eletrônico 
que utiliza de criptografia, 
possibilitando a negocia-
ção entre duas partes, sem a 
necessidade de um terceiro 
para validar a operação.

Interessante notar que a 
ideia original exclui a atu-
ação de terceiros nestas 
trocas de bitcoins, toda-
via, com o tempo e o uso, 
apresentou-se a possibilida-
de da existência de terceiros 
para facilitar as operações 
de compra e venda de bi-
tcoins, que são as chamadas 
corretoras de criptomoedas 
(exchanges), tão comuns e 
conhecidas atualmente. Ne-
las é possível realizar com-
pra, venda, troca e guarda 
de criptomoedas. Outro 
detalhe interessante é que 
no white paper não consta 
a expressão blockchain, que 
passou a denominar, poste-
riormente, a cadeia de blo-
cos da rede Bitcoin.

Uma das principais ca-
racterísticas da rede Bitcoin 
é a rastreabilidade das ope-
rações, uma vez que qual-

quer um pode acompanhar 
as trocas de um bitcoin, 
desde sua origem através da 
mineração, razão pela qual 
o “bitcoin virgem” (virgin 
bitcoin), que somente foi 
minerado e ainda não foi 
transacionado, acaba sendo 
mais valioso, dada sua “pu-
reza”, por não haver a pos-
sibilidade de estar envolvi-
do em ilícitos.

Críticas feitas ao bitcoin 
se pautam na ausência de 
lastro; todavia, registra-se, 
que as moedas fiduciárias 
(fiat) deixaram de possuir 
lastro há décadas, restando 
sua cotação baseada prin-
cipalmente na confiança de 
seu emissor. É exatamente 
isto que ocorre com o bi-
tcoin, uma vez que sua rede 
trabalha 24 horas por dia, 7 
dias por semana, 365 dias 
por ano, há mais de 13 anos, 
sem que tenha havido qual-
quer incidente que possa 
colocar em descrédito seu 
funcionamento, isso aliado 
ao fato de sua finitude, ou 
seja, já está estabelecido o 
limite de 21 milhões de bi-
tcoins, desde sua origem.

Todas essas informações 
demonstram a complexida-
de e a genialidade envolvi-
da na rede Bitcoin, que tem 
sua criptomoeda como a 
mais conhecida e mais uti-

lizada, fato que também faz 
com que seja a preferida pa-
ra o cometimento de ciber-
crimes.

Acabam sendo frequen-
tes e aumentam a descon-
fiança nesta criptomoeda 
– da qual nem mesmo a 
verdadeira identidade de 
seu criador é conhecida – 
notícias que apresentam 
crimes que utilizaram o 
bitcoin como pagamento 
de resgate, (especialmente 
nos casos de criptogra-
fia e “sequestro” de in-
formações), esquemas de 
pirâmide que prometem 
alta rentabilidade e ainda 
o próprio furto das cripto-
moedas, como já ocorrido 
em invasões a exchanges.

É neste cenário que se 
encontram as críticas ao 
bitcoin, que seria utiliza-
do na lavagem de dinhei-
ro, o que não se revela 
verdadeiro, uma vez que 
a lavagem de dinheiro 
pode ocorrer em três fa-
ses, a saber: colocação, 
ocultação e integração, 

tudo para dar uma apa-
rência de licitude ao di-
nheiro “sujo”.

Esclarecendo melhor, as 
fases que constituem a lava-
gem englobam a ocultação, 
depois um esforço visando 
dificultar o rastreio do di-
nheiro “sujo” para, por fim, 
realizar a reinserção do di-
nheiro na economia, com 
aparência de ter sido obtido 
de forma lícita.

Além disso, há a neces-
sidade de alguns requisitos 
objetivos, como, por exem-
plo, a ocorrência de um 
crime antecedente (não há 
mais o rol taxativo na lei), a 
ocultação (esconder/enco-
brir), além da dissimulação 
(disfarçar/mascarar/alterar 
a verdade), para que possa 
haver uma acusação de lava-
gem de dinheiro, desde que 
presente o dolo, ou seja, a 
intenção, livre e consciente, 
de realizar a lavagem do di-
nheiro.

Assim, a relação que se 
faz do bitcoin com a lava-
gem de dinheiro não pode 
ser precipitada, devendo 
haver uma análise profunda 
do caso concreto, antes de 
se concluir que se trata de 
crime de lavagem de dinhei-
ro.

Existem muitas dificul-
dades para combater a la-

vagem de dinheiro através 
de criptomoedas, todavia, 
isso não pode levar ao re-
trocesso e à criminalização 
generalizada de um desen-
volvimento tecnológico tão 
profundo, o qual só foi pos-
sível graças à Bitcoin.

Não se ignora que exis-
tem outras inúmeras for-
mas conhecidas para lavar o 
dinheiro “sujo”, como pe-
dras preciosas, ouro, obras 
de arte, papel-moeda etc., 
razão pela qual, não se deve, 
precipitadamente, comba-
ter o progresso da tecnolo-
gia, mas o seu uso indevido 
ou criminoso.

Portanto, apesar de exis-
tir muita dúvida com rela-
ção ao bitcoin, não se de-
ve, por desconhecimento, 
criminalizá-lo, sob pena de 
ser desperdiçada uma im-
portante ferramenta tec-
nológica, que pode ser uti-
lizada, por exemplo, como 
proteção do patrimônio em 
países com altíssima infla-
ção ou contra bloqueios em 
nações que se encontram 
sob regime ditatorial.

Flávio Filizzola D’Urso é advogado 
criminalista; integrou o Conselho 
Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social (2018) e foi Consel-
heiro Estadual da OAB/SP (gestão 

2016–2018).
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Detento custa R$ 700/mês 
mais que um estudante

Estudo elaborado pela Defensoria Pública da União 
(DPU), encaminhado à Câmara dos Deputados, 

mostra que é desproporcional o valor gasto pelo Estado 
para arcar com o processamento e a execução em casos de 
furto no Brasil. O custo unitário mínimo para o processa-
mento e a execução penal dos crimes de furto é de aproxi-
madamente R$ 6,4 mil. A DPU sustenta que o custo-
benefício em um processo por furto de valores irrisórios é 
inexistente.

O Projeto de Lei 4.540/21, que tramita na Câmara, 
propõe formas extrapenais para resolver os casos de 
furtos de pequenos valores ou por necessidade. O PL 
encontra-se apensado ao PL 1.244/2011, que visa alterar 
o § 2º do artigo 155 do Código Penal e está apto para ser 
apreciado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Além de ser caro processar e condenar, manter o preso 
no sistema penitenciário representa um custo médio de 
R$ 2,4 mil por mês. De acordo com dados do Departa-
mento Penitenciário Nacional (Depen), no Brasil mais de 
32,6 mil pessoas estão presas por furto simples e outras 
33,8 mil por furto qualificado, resultando em 66,5 mil 
presos que respondem por esses delitos. Esse montante, 
somado aos atos processuais, geram a despesa de, aproxi-
madamente, R$ 161,8 milhões mensais aos cofres públi-
cos, calcula a DPU.

O gasto é apenas um dos lados da questão. Há também 
a questão da punição, desestimulando a prática de furto. 
Para o defensor público federal e secretário-geral de Ar-
ticulação Institucional (SGAI) da DPU, Gabriel Travassos, 
defender a descriminalização ou a não privação de liber-
dade de pessoas autoras de pequenos furtos não significa 
defender sua impunidade. “Salientamos que o direito 
brasileiro possui outros mecanismos eficazes e menos cus-
tosos para a reprovação, prevenção e, sobretudo, repara-
ção do dano causado pelo ilícito”, afirmou.

É uma discussão longa. Certo é que um preso custa pa-
ra o Estado mais que um aluno do Fundamental. O gasto 
anual é de US$ 3,8 mil, o que dá cerca de R$ 1,7 mil por 
aluno. Investir em educação é sempre o melhor caminho.

Mulher não vota em mulher

Organizada pela cientista política Juliana Fratini, a obra 
Princesas de Maquiavel (Matrix Editora) reúne artigos de 26 
lideranças políticas, civis e empresariais que levantam dis-
cussões sobre a participação das mulheres na vida pública.

São textos assinados por figuras como Luiza Helena 
Trajano (Mulheres pelo Brasil), dona da Magazine Luiz, 
Joice Hasselmann (PSL), Gleisi Hoffmann (PT), e outras. 
As autoras apontam saídas para lidar com o problema 
da discriminação contra as mulheres na política e como 
melhorar a representatividade feminina noLegislativo e no 
Executivo.

Rápidas

A Associação Comercial do Rio de Janeiro realizará 
em 2 de agosto, às 14h, a conferência “Investimentos em 
infraestrutura no Rio de Janeiro” *** O chef  Edson Al-
exandre, da Maxxima Gastronomia, está na Tailândia para 
experiências gastronômicas, com pratos que estão sucesso 
por lá *** Nesta quinta, a artista plástica Susi Sielski Can-
tarino participa do “Diálogos da Diversidade”. A live, que 
conta com o apoio da L’Óreal Brasil, será a partir das 19h, 
via Instagram @embaixadoresrio

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Águas de Votorantim S.A.
CNPJ nº 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Abril de 2022
Às 08 hs do dia 22/04/2022, na sede social da Companhia. Presença: Convocação dispensada nos termos 
do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Paulo Faria de Oliveira; Secretário: Cláudio 
Bechara Abduche. Deliberações: Consignar a renúncia do Sr. Carlos Werner Benzecry, como membro do 
Conselho de Administração, 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 Acionistas 
constam em ata seu agradecimento ao Sr. Carlos Werner Benzecry pelo período em que foi conselheiro  
da Companhia. Em razão do disposto no item 4.1, eleger, em substituição do Conselheiro renunciante,  
o Sr. Marcio Salles Gomes, carteira de identidade nº 09422791-5, IFP/RJ e CPF nº 023.948.017-19, como 
membro e Presidente do Conselho de Administração desta 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 o Conselho de 
Administração da Companhia é reeleito com mandato de 3 anos, sendo composta pelos membros Efetivos 
Srs. Marcio Salles Gomes, carteira de identidade nº 09422791-5, IFP/RJ e CPF nº 023.948.017-19, como 
Presidente do Conselho, e os Srs. Ivan Mininel da Silva, carteira de identidade nº 30.522.138-3, SSP/SP e 
CPF nº 212.618.048-48, José Miguel Neves Moreira Maia, carteira de identidade para estrangeiro R.N.E 
nº V-524.713-I-CGPI/DIREX/DPF, CPF nº 011.325.679-55 e Pedro Miguel Cardoso Alves, carteira de 
identidade para estrangeiro R.N.E nº V-387099-A-CIMCRE/CGPMAF e CPF nº 227.710.148-66, como 
Conselheiros, e nos cargos de membros Suplentes do referido Conselho de Administração, respectivamente, 
os Srs. Maria Izabel Martelleto, carteira de identidade nº 06.484.664-5 IFP/RJ e CPF sob o 
nº 024.175.487-98, Glaucus Pimenta de Sousa, carteira de identidade nº 100886, OAB/RJ e CPF  
nº 020.972.547-80, Paulo Faria de Oliveira, carteira de identidade de estrangeiro nº V519446-X,  
CGPI/DIREX/DPF e CPF nº 011.369.359-16 e Miguel Luiz Morad Noronha, carteira de identidade 
nº 7.536.364-1, SSP/SP e CPF nº 066.029.008-11. Deliberar que os membros do Conselho de Administração, 
ora eleitos, não farão jus a qualquer remuneração da Companhia. Nada mais havendo a tratar. Votorantim, 
22/04/2022. Paulo Faria de Oliveira - Presidente; Cláudio Bechara Abduche - Secretário. JUCESP  
nº 360.976/22-0 em 13/07/2022.  Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Incerteza é a responsável 
pela inflação da Argentina?
País tem crescimento de 7,4% do PIB e de 25% das exportações

A economia argenti-
na apresentou um 
quadro misto du-

rante o primeiro semestre 
do ano, com indicadores 
positivos de crescimento e 
exportações em níveis óti-
mos, mas com um cenário 
complexo de alta inflação 
e incerteza financeira, re-
sultante de períodos de 
incerteza política sobre os 
rumos da economia. O país 
sul-americano registrou no 
primeiro trimestre de 2022 
um crescimento de seu Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
de 6% em relação ao ano 
anterior, enquanto nos pri-
meiros cinco meses do ano 
o avanço foi de 6,2%.

Em maio passado, a ati-
vidade econômica do país 
sul-americano aumentou 
7,4% em sua medição anual, 
o segundo maior valor até 
agora este ano. De acordo 
com o último levantamento 
do Banco Central da Repú-
blica Argentina (BCRA), que 
incluiu estimativas de con-
sultores privados e centros 
de pesquisa internacionais, o 
país terminará 2022 com um 
crescimento do PIB de 3,2%.

Organizações internacio-
nais como o Banco Mundial 
(BM) ou o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), 
por sua vez, preveem uma 
expansão ainda maior, entre 
4% e 4,5%. O crescimen-
to da economia argentina 
é acompanhado por um 
recorde recorde de expor-
tações, já que no primei-
ro semestre o país faturou 
embarques de US$ 44,377 
bilhões.

As vendas no exterior 
cresceram 25,5% em rela-
ção ao período de janeiro 
a junho de 2021 e supera-
ram o recorde anterior de 
2011 em 12% em relação 
a esses meses, segundo da-
dos oficiais. O aumento das 
exportações coincide com 
um momento em que o país 
precisa aumentar as receitas 
em divisas, a fim de forta-
lecer as reservas internacio-
nais, no âmbito do acordo 
com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

Superávit comercial

Exige também destinar 
mais dólares para a importa-
ção de energia em função do 
aumento dos preços interna-
cionais e, por sua vez, conter 
a forte demanda interna de 

dólares por parte de impor-
tadores e poupadores. Con-
trastando com o desempe-
nho das vendas externas, as 
importações registraram no 
primeiro semestre o maior 
valor para igual período, cres-
cendo 44,4%, impulsionadas 
pela maior quantidade de 
combustível, segundo dados 
do Itamaraty argentino.

Em geral, a balança co-
mercial da Argentina nos 
primeiros seis meses do ano 
apresentou superávit de US$ 
3,093 bilhões, situação que 
pode ser ainda mais ótima se 
os preços mundiais da ener-
gia se estabilizarem ou se o 
país sul-americano conseguir 
reduzir o custo das importa-
ções nesta categoria.

Paralelamente a esses in-
dicadores macroeconômi-
cos, existem outras variáveis 
que complicam a situação 
na Argentina e que estão 
relacionadas à esfera finan-
ceira, especialmente o mer-
cado de câmbio, a gestão 
governamental do alto nível 
de endividamento que o pa-
ís enfrenta e a alta inflação .

“A Argentina vive uma si-
tuação de grande incerteza. 
É um momento em que o 
país deve definir qual cami-
nho seguir, pensar em um 
plano econômico de médio 
e longo prazo para poder 
sair de uma situação que 
não é nos últimos meses!, 
disse o economista Hernán 
Bergstein à Xinhua.

 “Vimos algumas variáveis 
que começaram a se ajustar 
corretamente, mas temos 
outros problemas, como in-
flação alta”, acrescentou o 
professor de economia da 
Universidade de Buenos Ai-
res, da Universidade Nacio-
nal de Quilmes e da Univer-
sidade Nacional de Lanús.

No primeiro semestre do 
ano, a Argentina acumulou 
uma inflação de 36,2%, com 
uma taxa média mensal de 
aumento de preços de 5%. A 
perspectiva, segundo analis-
tas privados consultados pelo 
BCRA, é que a valorização 
dos bens e serviços básicos 
seja de cerca de 76 por cento 
até o final do ano.

“Vejo um cenário para a 
Argentina em que se mistu-
ram diferentes causas de in-
flação, entre as quais preva-
lece uma oferta distributiva, 
um componente monetário 
considerando que o país 
passou por uma pandemia 
como todos os países, e um 

contexto internacional de 
alta de preços”, disse. Ber-
gstein. “Combater a inflação 
não vai ser fácil. Acredito 
que esses mais de 70 pontos 
de inflação são viáveis, prin-
cipalmente porque já passou 
mais da metade do ano e não 
vejo motivo para que a alta 
de preços comece a desacele-
rar para baixo rapidamente.”, 
acrescentou.

Diante da inflação e tam-
bém da alta das taxas de 
juros em todo o mundo, 
inclusive a aplicada pelo 
Federal Reserve (Fed) dos 
Estados Unidos, a Argen-
tina realizou uma política 
de aumento de sua taxa de 
política monetária com seis 
aumentos até o momento 
este ano, segundo à opinião 
do especialista.

Para o entrevistado, no en-
tanto, os aumentos das taxas 
globais podem impactar se-
riamente as condições de re-
servas do país sul-americano. 
“O aumento das taxas im-
pacta países periféricos como 
a Argentina e isso sem dúvida 
nos afetará negativamente”, 
disse ele, acrescentando que 
“mais neste contexto, porque 
diante do medo, as pessoas 
saem para reservar dinheiro 
ou tentar armazenar rique-
zas, e em Nesse contexto, os 
investimentos podem sair, 
desacelerando ainda mais as 
economias.”

Para o especialista, todo 
o cenário atual de inflação 
local e externa, a pouca pre-
visibilidade quanto ao trata-
mento da dívida argentina 
e as possibilidades do país 
cumprir as metas pactuadas 
com o FMI, além do lance 
sobre o rumo das moedas 
, Isso levou a um clima de 
tensão que se manifestou na 
taxa de câmbio paralela.

A cotação do dólar no 
mercado paralelo (infor-
mal) subiu cerca de 12 por 
cento no primeiro semestre 
do ano face à cotação da 
moeda no mercado oficial, 
cujos valores se mantiveram 
estáveis   devido aos rigoro-
sos controlos cambiais em 
vigor em Portugal. o país.

As novas mudanças den-
tro do gabinete econômico 
trazidas no início de julho le-
varam a um novo cenário de 
volatilidade, em que a moeda 
norte-americana dentro do 
conhecido mercado “azul” 
(não oficial) subiu mais de 
41% só até agora em julho. 
Diante disso, Bergstein des-

tacou medidas do governo 
e do Banco Central visando 
estabilizar a situação, como 
a previsão de que turistas 
estrangeiros possam vender 
dólares a um preço especí-
fico, por meio de entidades 
públicas e privadas, e não em 
casas de câmbio informais, 
com o objetivo de que essas 
moedas possam chegar à en-
tidade monetária.

“Atualmente, embora ha-
ja um fluxo de turismo, is-
so não se reflete na balança 
comercial. Com esse tipo de 
medida, essas moedas entra-
riam formalmente no país”, 
disse o economista. Ele tam-
bém destacou a aceleração 
da construção do gasoduto 
Néstor Kirchner, que per-
mitirá ampliar em até 25% 
a capacidade do sistema ar-
gentino de transporte de gás, 
como uma das políticas mais 
eficazes para substituir as im-
portações de energia.

Sobre o atual desenvol-
vimento dos investimentos 
destinados a obras públicas, 
como o recente anúncio ofi-
cial sobre a criação de 120 
grandes projetos de infraes-
trutura, Bergstein assegurou 
que tradicionalmente na Ar-
gentina “as obras públicas 
são uma forma de gerar em-
prego legítimo, genuíno e de 
qualidade, e que melhorar a 
infraestrutura do país.

Para Bergstein, o prin-
cipal desafio da Argentina 
hoje em matéria econômi-
ca é “definir objetivos de 
médio e longo prazo”, por 
isso é necessário um plano 
que, além de enviar bons 
sinais aos mercados, gere 
consenso e coesão política 
para realizá-lo. Entre esses 
objetivos, ele considerou o 
fortalecimento da relação 
bilateral com a China e o 
fortalecimento do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul). 
“Será fundamental pensar 
em todo tipo de estratégia 
comercial e política com a 
China, incluindo mais do 
que relações bilaterais, um 
fortalecimento da relação 
pensada a partir do bloco 
sul-americano”, destacou 
Bergstein. “A Argentina 
tem energia, comida, rique-
za no mar, formação acadê-
mica, possibilidades de fo-
mentar a indústria argentina 
e, além disso, tem espaço 
para receber investimentos 
estrangeiros. série de con-
dições que o país tem para 
superar sua instabilidade”.
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Uso do ponto eletrônico 
biométrico diante da LGPD
Por Juliana Callado Gonçales

Dados biométricos são aqueles capazes de identificar 
uma pessoa através da análise de características físi-

cas (face, íris, voz, digital etc.). A Lei Federal 13.709/2018 
– Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – 
considera tais dados como sensíveis (art. 5º, II), o que de-
manda maiores cuidados e restrições para a sua utilização.

O ponto eletrônico é muito utilizado para autenticar a 
identidade de alguém em instituições financeiras, institu-
ições de ensino, academias, ambientes de acesso controla-
do e também para controle de jornada de trabalho.

Com a vigência da LGPD, é importante adequar o trat-
amento de dados biométricos às regras e princípios dessa 
lei.

O primeiro passo é identificar a respectiva base legal, 
ou seja, uma das situações que a LGPD autoriza o uso 
dos dados pessoais. Por tratar-se de dados sensíveis, a 
subsunção deve ser feita em uma das hipóteses do art. 11 
da LGPD.

No caso de controle de jornada é possível fundamentar 
o tratamento no art. 11, II, “a”, da LGPD (cumprimento 
de obrigação legal ou regulatória), haja vista que determi-
na o art. 74, CLT e as Regulamentações do Ministérios do 
Trabalho (portarias 1.510/09 e 373/11).

Já nos casos de autenticação de identidade, a base legal 
que parece mais adequada é a prevista na alínea “g”, inciso 
II do art. 11, da LGPD, ou seja, para prevenir fraude e ga-
rantir a segurança do titular.

Nessa última hipótese o controlador deve, ainda mais, 
informar ao titular a finalidade específica do tratamento, 
a sua forma e duração, a existência de compartilhamento, 
os direitos dos titulares e a responsabilidade dos agentes 
que realizarão este tratamento. Também deve ser feito 
um sopesamento entre os efeitos do tratamento e os seus 
riscos aos direitos e liberdades dos titulares, já que existem 
outras técnicas que podem ser utilizadas para tanto.

Além do enquadramento correto na base legal, é de 
rigor que não haja desvio de finalidade, é dizer, o dado 
biométrico coletado para controle ou identificação deve 
ser utilizado apenas para a finalidade que justificou a sua 
coleta, não podendo ser dado outro uso diverso.

Se o dado biométrico foi coletado para permitir o in-
gresso do indivíduo em local de acesso restrito, não é 
possível utilizar esse mesmo dado para a realização de um 
estudo, pesquisa ou análise ou qualquer outro propósito 
diverso, sem que seja dado um novo enquadramento legal 
para essa nova finalidade.

Um exemplo de uso de dados biométricos de forma 
indevida no Brasil foi o realizado pela ViaQuatro, empresa 
que tem a concessão da linha 4 Amarela do metrô em São 
Paulo/SP, que captava por câmeras de reconhecimento fa-
cial as emoções, a idade e o gênero do passageiro quando 
olhavam para os anúncios publicitários.

Tal hipótese não se enquadra em nenhuma das bases 
legais acima mencionadas (cumprimento de obrigação 
legal ou prevenção de fraude) para legitimar o tratamento 
dos dados pessoais sensíveis. Assim, para ser regular, seria 
necessário o consentimento do titular nos termos defini-
dos pela LGPD, o que não ocorreu no caso, gerando uma 
multa de R$ 100 mil para a empresa.

Portanto, a empresa que optar por tratar dados 
biométricos deve primeiro identificar a sua finalidade e re-
spectiva base legal para não infringir a legislação, além de 
adotar técnicas de seguranças robustas, como a criptogra-
fia e anonimização, tendo em vista o elevado risco que tais 
tratamentos trazem para o titular.

Juliana Callado Gonçales é sócia do Silveira Advogados.

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TAXISTAS DO SHOPPING G - 
CNPJ nº. 36.460.269/0001-06 - NIRE: 33.4.0000426-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A.G.E
O Diretor Presidente da cooperativa acima, no uso de suas atribuições, 
convoca TODOS seus cooperados P/Participarem da A.G.E, a ser re-
alizada na Praça Progresso, N 01 – Parque José Bonifácio – S J de 
Meriti – RJ CEP:25565-380. Dia 06.08.2022, para atender as seguin-
tes convocações: às 08:00 h, em 1ª. C/Presença mínima 2/3, às 09:00 
h, em 2ª C/Presença mínima de ½ +1, e às 10:00 h, em 3ª e última, 
C/Presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem as se-
guintes ordens do dia: 1– Prestação de Contas dos Exercícios 2020 e 
2021; 2- Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas nos Exercícios 
Findos; 3– Eleição da Diretoria, C.E.D e do Conselho Fiscal; 4- Assun-
tos de Interesse Social Pertinentes a A.G.E. S.J.MERITI.25.07.2020.
VILMAR RAUL– Diretor Presidente .- Maique Castro - CRCRJ.

Consumidor troca marcas 
líderes por preços mais atrativos

Rio tem turismo em  
alta nas férias de julho
A expectativa de ocu-

pação hoteleira na 
cidade do Rio de 

janeiro indica uma média 
de 70% dos quartos reser-
vados nessas férias de julho. 
É o que indica levantamen-
to do portal HotéisRIO. 
No interior, de acordo com 
pesquisa de ocupação para 
o período feita pelo portal 
e pela Associação de Hotéis 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Abih-RJ), esse número 
deve ficar em 68,52% de 
quartos ocupados.

A alta do dólar favore-
ce as viagens internas, o 
que está impulsionando a 
procura pela capital nesta 
temporada. Números com-
provam que as perspecti-
vas são as melhores para o 
setor hoteleiro do interior 
do estado: Nova Friburgo 
está com 90%, Miguel Pe-
reira com 89%, Teresópolis 
com 85% e Petrópolis com 
81%. Itatiaia/ Penedo regis-
tram 75%, enquanto Angra 
dos Reis tem 70% e Paraty 
65%. Vassouras está com 
60,29%, Armação de Bú-
zios com 60%, Cabo Frio e 
Rio das Ostras com 50% e 
Arraial do Cabo com 47% 
de ocupação.

O turismo tem se mostra-
do o grande impulsionador 
da economia do Estado do 
Rio de Janeiro e do Brasil e, 
com isso, pesquisas e dados 
de instituições do segmento 
norteiam as ações da Secre-
taria de Estado de Turismo 
(Setur-RJ) e da TurisRio, 
para consolidar o estado 
como o melhor destino tu-
rístico do país.

No Rio de Janeiro, pes-

quisas da Associação Brasi-
leira da Indústria de Hotéis 
(Abih) mostram que o setor 
teve um grande impulso, a 
partir do final do ano, quan-
do o réveillon de 2022 bateu 
uma ocupação de 92%. Já o 
Carnaval de fevereiro, foi 
de 82%. Sem contar com 
o segundo Carnaval, que 
aconteceu em abril e incluiu 
os feriados de Tiradentes 
e o de São Jorge, registrou 
78% de reservas na capital, 
e 90,26%, no interior.

Dados da Fecomércio 
de abril deste ano apontam 
que o turismo faturou cerca 
de R$ 15,3 bilhões, um au-
mento de aproximadamen-
te 47% em relação ao mes-
mo período de 2021. Para a 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), a expec-
tativa é que o turismo bra-
sileiro restabeleça o nível 
de geração de receitas do 
período pré-pandemia até o 
terceiro trimestre deste ano, 
devendo encerrar 2022 com 
alta de 2,8% em relação ao 
ano passado – a previsão 
anterior era de 2,4%.

De acordo com o grupo 
Hotéis, Eventos e Lazer 
(HEL), com tarifas aéreas 
em alta, também foi obser-
vado este ano um aumento 
de 40% no turismo rodovi-
ário, em relação ao primei-
ro semestre de 2021, o que 
favoreceu o turismo local. 
O Rio de Janeiro recebeu 
mais turistas de São Paulo e 
Minas Gerais, estados vizi-
nhos, marcando o turismo 
de proximidade.

A temporada de cruzei-
ros 2022-2023 promete 

ser a maior dos últimos 10 
anos. Em todo o estado, a 
expectativa é de 973, 2 mil 
cruzeiristas. Os dados são 
da Associação Brasileira de 
Cruzeiros Marítimos (CLIA 
Brasil, sigla para Cruise Li-
nes International Associa-
tion), que divulgou estima-
tiva para o período que vai 
de 29 de outubro a 20 de 
abril.

Na cidade do Rio de Ja-
neiro, a expectativa é rece-
ber mais de 432 mil cruzei-
ristas. O município tem 151 
diárias para atracação dos 
cruzeiros. No interior, Para-
ty, situada na região turística 
Costa Verde, é o novo des-
tino da temporada no esta-
do, de acordo com a CLIA, 
a expectativa é que receba 
navios de longo curso com 
5,7 mil pessoas em 10 dias.

Na mesma região, em 
Angra dos Reis, a expecta-
tiva é receber 52,3 mil cru-
zeiristas, em 12 dias; e, na 
Ilha Grande, são esperados 
193mil turistas de cruzeiros 
em 52 diárias. Já na região 
turística Costa do Sol, Bú-
zios tem a projeção de que 
280 mil pessoas em cruzei-
ros passem por lá, com 74 
diárias para embarcações. E 
em Cabo Frio, são espera-
dos 9,6 mil passageiros de 
cruzeiros, com cinco.

Já os gastos com viagens 
de brasileiros ao exterior es-
tão normalizando, de forma 
a se aproximarem cada vez 
mais dos registrados no pe-
ríodo anterior à pandemia, 
conforme disse hoje o che-
fe do Departamento de Es-
tatísticas do Banco Central, 
Fernando Rocha.

Ao detalhar os resulta-
dos do setor externo refe-
rentes ao mês de março, 
Rocha disse que a conta de 
viagens internacionais re-
gistrou despesas líquidas de 
US$ 648 milhões no mês. 
O número é bastante supe-
rior ao registrado em mar-
ço de 2021, quando essas 
despesas líquidas (gastos 
de brasileiros maiores que 
as receitas de estrangeiros) 
somaram US$ 100 milhões. 
De acordo com o BC, na 
mesma base de compara-
ção – março de 2022 com 
março de 2021 -, os fluxos 
brutos de receitas de via-
gens, que representam os 
gastos de estrangeiros no 
Brasil, tiveram expansão de 
112,2%, totalizando US$ 
453 milhões, enquanto as 
despesas de viagens (gastos 
de brasileiros no exterior) 
cresceram 251,8%, soman-
do US$ 1,1 bilhão.

“Em março agora, se 
compararmos o déficit de 
US$ 648 milhões com qual-
quer mês da série para trás, 
veremos que é o maior des-
de janeiro de 2020”, disse.

De acordo com as estatís-
ticas do setor externo refe-
rentes a março deste ano, as 
contas externas registraram 
déficit de US$ 2,8 bilhões 
no mês. Em março de 2021, 
o saldo negativo foi de US$ 
5,2 bilhões.

Ainda segundo as esta-
tísticas apresentadas hoje, 
as reservas internacionais 
do país diminuíram US$ 
4,6 bilhões em apenas um 
mês, entre fevereiro e mar-
ço, ficando em US$ 353,2 
bilhões.

Desde o início da 
pandemia, o mer-
cado tem observa-

do uma mudança drástica 
no comportamento de con-
sumo de itens essenciais. 
Segundo pesquisa da Niel-
sen IQ, além do evidente 
aumento dos preços, 1/3 
dos brasileiros sofreram 
com redução de renda du-
rante a emergência de saú-
de mundial. Essa queda se 
refletiu em cortes de consu-
mo com o objetivo de man-
ter o essencial.

De acordo com o levan-
tamento, para equilibrar o 
orçamento, as pessoas to-
maram diversas atitudes 
como redução do consumo 
fora do lar e serviços supér-
fluos. Foi possível obser-
var também a mudança no 
tamanho da embalagem, e 
as idas ao ponto de venda 
diminuíram, optando pela 
compra mensal. O consu-
midor diversificou os canais 
buscando produtos de qua-

lidade com valores atrativos 
como opção às marcas líde-
res de mercado.

Para se ter uma ideia 
dessa mudança de consu-
mo, o canal onde houve o 
maior avanço nas vendas 
de marcas premium foi o 
atacarejo, local cultural-
mente conhecido por ven-
der marcas low price ou de 
qualidade inferior. As ven-
das subiram de 24,1% em 
2020 para 25,4% em 2021. 
O levantamento mostra 
ainda que o C&C já repre-
senta 20% das vendas to-
tais do mercado brasileiro 
e continua sendo destaque 
de crescimento em valor.

Em relação às vendas to-
tal store o C&C junto com 
farma são os destaques no 
varejo moderno. No último 
ano, a variação de valor do 
C&C apresentou expansão 
de 15,4%, enquanto farma 
cresceu um pouco mais, 
15,6%. Já o hiper apresen-
tou recuo de 3,4%.

Já o levantamento “Cus-
tomer Insights – Food Servi-
ce”, realizado pela SoluCX, 
revelou que, na percepção 
dos consumidores, a qua-
lidade dos produtos ven-
didos é o principal ponto 
negativo com relação aos 
restaurantes, cafeterias e 
sorveterias do mercado. 
Os dados inéditos foram 
coletados no período de 
23 de maio a 13 de julho 
de 2022, com mais de oito 
mil respondentes em todo 
o Brasil.  Ao todo, foram 
avaliadas 71 marcas em 
todas as regiões do país, 
sendo 50 de restaurantes 
como Outback, McDonal-
ds, Burger King, Habibs, 
Giraffas, KFC, Madero, 
Pizza Hut, Subway, entre 
outras. Além de 21 marcas 
de cafeterias, sorveterias e 
lojas de sobremesas, entre 
elas, Cacau Show, Chiqui-
nho Sorvetes, Sodiê, Casa 
do Pão de Queijo, Rei do 
Mate, Starbucks, etc.

O levantamento tam-
bém mostrou os pontos 
positivos destacados pe-
los consumidores com 
relação aos segmentos. 
No caso dos restauran-
tes, os destaques foram 
o atendimento e a quali-
dade das instalações. O 
atendimento também foi 
um ponto positivo apon-
tado no caso das cafete-
rias, sorveterias e lojas de 
sobremesas, assim como 
o custo benefício.

A pesquisa também mos-
trou a régua do Net Promo-
ter Score (NPS) – métrica 
de lealdade mais utilizada 
para medir o índice de sa-
tisfação do consumidor – 
de percepção do segmento, 
com nota máxima de 91,3, 
mínima de 46 e média de 
68,4, para restaurantes e 
nota máxima de 88,9, míni-
ma de 55,8 e média de 77,1 
no segmento de cafeterias, 
sorveterias e lojas de sobre-
mesas.
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Companhia Aberta de Capital Autorizado
Aviso aos Acionistas 

Início do prazo de Direito de Recesso
O Banco Modal S.A. (“Companhia”), em continuidade ao Aviso aos Acionistas divulgado em 20 de abril de 
2022, informa que foi publicada no jornal Monitor Mercantil, nesta data, a ata da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária (“AGOE”) da Companhia realizada em 20 de abril de 2022, após a sua homologação pelo Banco 
Central do Brasil em 20 de julho de 2022 e registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Desta 
forma, inicia-se, a partir de hoje, o prazo de 30 (trinta) dias para exercício do direito de recesso dos acionistas 
dissidentes, nos termos do artigo 137 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, relativo à 
ratificação das aquisições do controle acionário - aprovada na referida AGOE - das seguintes sociedades: (a) Hum 
Bilhão Educação Financeira Ltda. (CNPJ/ME nº 32.191.544/0001-74) e (b) Live On Meios de Pagamento S.A. 
(CNPJ/ME nº 29.593.763/0001-75), objeto dos comunicados ao mercado divulgados, respectivamente, em 03 de 
setembro de 2021 e 06 de outubro de 2021. O reembolso do valor das ações dos acionistas dissidentes que 
exercerem o seu respectivo direito de recesso será realizado pela Companhia em até 30 (trinta) dias após o término 
do prazo para o exercício do direito de recesso. O acionista que não exercer o direito de recesso no prazo acima 
fixado decairá do seu direito de retirada da Companhia, nos termos do §4º do artigo 137 da Lei das S.A.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2022.
Bruno José Albuquerque de Castro 
Diretor de Relações com Investidores

SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/ME no 13.218.518/0001-48 - NIRE 33.0033225-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

Ficam os senhores acionistas da SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE 
EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, 
no 160, sala 1519, Centro, CEP: 17.700-000, inscrita no CNPJ/ME sob o 
no 13.218.518/0001-48 (“Companhia”), convocados para participar da As-
sembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, que ocorrerá na 
sede social, no dia 02 de agosto de 2022, às 10:00 horas, tendo por objeto a 
seguinte Ordem do Dia: (a) deliberar sobre a aprovação da transferência do 
imóvel objeto da matrícula no 156.190, área total de 4.931,45 m2, registrado 
perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto 
(“Imóvel”), de titularidade da Companhia, à Associação Portuguesa de Es-
portes Atléticos, associação privada, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Inhaúma, 157, CEP: 14.010-
100, inscrita no CNPJ/ME sob o no 56.015.191/0001-10 (“Associação Por-
tuguesa”), por força do instrumento de transação celebrado nos autos dos 
processos no 1052400-18.2017.8.26.0506, 1052403-70.2017.8.26.0506 e 
1043563-71.2017.8.26.0506 em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de 
Ribeirão Preto, do Estado de São Paulo; (b) aprovar a reeleição ou eleição, 
conforme o caso, dos membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia; e (c) deliberar sobre a aprovação para que a Diretoria da Companhia 
tome todas e quaisquer medidas necessárias e/ou conveniente à efetiva-
ção da deliberações para implementar todos os atos necessários ou con-
venientes para implementar referidos atos, se aprovados. Conforme dispõe 
o Artigo 10 do Estatuto Social, caso os acionistas participem remotamente 
da Assembleia Geral, deverão expressar seus votos por meio de carta ou 
correio eletrônico para o e-mail gepgestao@genial.com.vc, que identifique 
de forma inequívoca o remetente. Os acionistas poderão ser representados 
na Assembleia Geral por procurador, com poderes específicos, constituído 
há menos de 1(um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia 
ou advogado, em conformidade com o parágrafo único do Artigo 10 do 
Estatuto Social da Companhia. Rio de janeiro (RJ), 25 de julho de 2022.

Fabio Vilela de Moraes - Conselheiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

 SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEMERJ - CNPJ: 42.586.511/0001-87
Considerando o direito das Instituições associadas poderem decidir e votar, 
bem como a aprovação através da AGE de 30/03/2020 do formato de 
Convocação/Edital e realização de Assembleias por meio virtual;  Resolve:  A 
Diretoria Colegiada do SEMERJ convoca os Srs. Mantenedores associados 
em condição de voto, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada por meio virtual no dia 02 de agosto de 2022 pela plataforma 
Zoom, através do link que será disponibilizado pelo SEMERJ,  Para deliberar 
sobre a seguinte pauta do dia:  - Recomposição do número de integrantes do 
Conselho Diretor em razão do falecimento do Vice-Presidente Executivo José 
Ivo de Oliveira, com a ratificação pela AGE, na forma prevista no parágrafo 
único do Art. 23 do Estatuto Social do SEMERJ, do novo nome designado pelo 
supramencionado Conselho para o exercício do cargo vacante, até o final do 
mandato da atual Diretoria; A Assembleia virtual será realizada em primeira 
chamada às 10h30min.  e às 11h00 em segunda e última chamada, com 
qualquer número de participantes. Rio de Janeiro, 25 de julho de 2022.

Rui Otávio Bernardes de Andrade
Presidente

Três perguntas: LGPD – cenário atual, multas e adequação
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
o cenário atual da 
LGPD (Lei Geral 

de Proteção de Dados – 
Lei 13.709 de 14 de agosto 
de 2018) com o advogado 
Márcio Chaves, sócio res-
ponsável da área de Direito 
Digital do Almeida Advo-
gados.

Nós conversamos so-
bre a LGPD há um ano. 
O que mudou nesse ce-
nário desde então?

Pode parecer que foi 
pouco, mas muita coisa 
mudou desde a nossa últi-
ma conversa há 12 meses. 
Nós tivemos mudanças 
internas na forma como a 
ANPD (Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados) 
se estrutura, se organiza e 
estabelece o funcionamen-
to das regulamentações da 
própria LGPD, com a par-
ticipação e envolvimento 
da sociedade civil como um 
todo, através de processos 
de consultas públicas bem 
abrangentes.

Ao mesmo tempo, nós 
vemos a movimentação dos 
impactos da lei na seara ju-
dicial, ou seja, os processos 
que foram propostos e jul-
gados envolvendo a LGPD 
para que se pudesse reco-
nhecer o direito à privacida-
de para determinados titu-
lares, que num sentido mais 
amplo vai desde consumi-
dores até trabalhadores, 
mostrando que não basta 
esperar as tão aguardadas e 
temidas multas para termos 
impactos trazidos pela lei.

Há um ano, nós tivemos 

a vigência total da lei, ou 
seja, uma empresa passou 
a ser passível de ser fiscali-
zada e autuada por descum-
prir a LGPD. Ainda temos 
muita regulamentação por 
vir e muita necessidade de 
ajuste do funcionamento 
da própria ANPD para che-
garmos ao seu real objetivo 
que é fazer uma fiscalização 
ativa, atuar na orientação e 
conscientização do uso de 
dados pessoais, e, principal-
mente, fazer o regramento, 
já que as empresas acabam 
ficando muito inseguras 
sobre como usar os dados 
pessoais diante do cenário 
trazido pela lei que tem na 
penalização, talvez, o maior 
ponto de preocupação por 
parte de quem está condu-
zindo o negócio.

Uma vez que as multas 
forem regulamentadas, 
quais serão os impactos 
que isso trará às empre-
sas?

Infelizmente, no Brasil 
nós vemos muito os efeitos 
que vêm a partir das mul-
tas. Os negócios em geral 
acabam priorizando os in-
vestimentos e a tomada de 
ações com base no risco de 
se receber uma autuação ou 
uma multa.

Um ano atrás, nós tínha-
mos a lei 100% em vigor, 
mas com diversos pontos 
que ainda dependiam de 
regulamentação, sendo um 
deles justamente a aplicação 
das penalidades administra-
tivas, dentre as quais as mul-
tas, tanto as diárias quanto 
pelo descumprimento em 
si. Além das multas, existem 
outras penalidades como a 

suspensão do uso de uma 
base de dados até, eventu-
almente, a obrigação de ex-
cluí-la, o que, na sociedade 
da informação em que vive-
mos, representaria o fecha-
mento da empresa.

Hoje, nós ainda temos 
uma tendência de regula-
mentação das multas por 
parte da ANPD. Enquanto 
não houver essa regulamen-
tação, que estabeleça uma 
metodologia de cálculo da 
pena, a ANPD não conse-
gue aplicar uma multa.

Nós já temos duas regu-
lamentações em vigência, 
sendo uma delas referente 
ao processo administrativo. 
Se uma empresa descum-
priu a lei desde que ela en-
trou em vigor em set/2020, 
ela já pode ser autuada. O 
ponto é que a empresa não 
pode receber uma pena por-
que não há uma regulamen-
tação que estabeleça como 
o cálculo deve ser feito, já 
que a LGPD só estabelece 
o valor máximo da multa 
que pode ser aplicada. Ela 
não diz o que deve ser le-
vado em consideração, co-
mo o que a empresa fez de 
certo e o que fez de errado, 
para se chegar ao valor final 
da multa que deverá ser pa-
ga.

Num cenário resumido, 
hoje a empresa pode ser 
fiscalizada, autuada e sofrer 
um processo administrati-
vo, mas a efetiva aplicação 
das penalidades administra-
tivas, entre elas as multas, 
só vai acontecer a partir do 
momento em que tivermos 
essa metodologia, o que es-
tá previsto para acontecer 
até outubro deste ano.

A segurança do comér-
cio de dados pessoais e a 
proteção das bases de da-
dos está melhorando?

Existe sim uma melhoria. 
O que nós tivemos de evo-
lução com a LGPD, desde 
2018, foi basicamente se-
parar o joio do trigo: o uso 
lícito do uso ilícito do dado 
pessoal.

Enquanto não se estabe-
lecia os parâmetros que a 
LGPD trouxe, havia uma li-
berdade muito grande de in-
terpretação entre o que era 
e o que não era permitido. 
Isso fazia com que houves-
se muitas empresas agindo 
tanto de forma transparen-
te quanto clandestina. Es-
se cenário mudou bastante 
porque a LGPD trouxe 
uma maturidade com rela-
ção ao uso do dado pessoal, 
pois não havia orientação 
sobre como agir, operar e 
usá-lo. Com a LGPD, quem 
quer traçar o caminho da 
legitimidade e da licitude já 
tem um norte bem definido.

O grande número de in-
cidentes e vazamentos re-
portados pela mídia num 
primeiro momento foi uma 
novidade. Como as empre-
sas começaram a seguir as 
regras regidas pela LGPD, a 
incidência desses incidentes 
diminuiu, ou, quando acon-
teciam, passaram a ter uma 
resposta de forma a que os 
impactos à privacidade fos-
sem mitigados.

A lei não quer impedir 
que um incidente ou um 
vazamento aconteçam, pois 
ela não pode exigir isso de 
uma empresa. Seria muito 
simples se fosse assim. Era 
só colocar no artigo primei-

ro da lei: “Toda empresa es-
tá vedada a vazar dados; se 
vazar, será penalizada.” Não 
se pode cobrar e exigir isso 
de ninguém, pois isso não 
depende só de uma empre-
sa, já que os bureaus de da-
dos, prestadores de serviços 
e fornecedores trabalham 
em conjunto. A lei sabe que 
não existe sistema 100% 
seguro, principalmente no 
ambiente digital. O que ela 
pode exigir é a adoção de 
melhores práticas.

Com relação ao governo, 
à administração pública co-
mo um todo, esse processo 
de adequação à LGPD está 
sendo muito lento. Isso é 
notável. Até para questões 
básicas de políticas estabe-
lecidas nos sites governa-
mentais, como os sites de 
tribunais, nós vemos trope-
ços em conceitos e questões 
básicas.

Quando a lei ainda estava 
sendo discutida como pro-
jeto, houve um lobby muito 
forte para que a administra-
ção pública fosse desvincu-

lada da LGPD, mas, feliz-
mente, isso foi mantido. Se 
isso tivesse acontecido, teria 
sido a mesma coisa que não 
ter a LGPD, já que o dado 
pessoal começa numa em-
presa e eventualmente passa 
pelo governo ou vice-versa. 
Não podemos nos esquecer 
que o dado pessoal circula. 
Assim, se o governo não es-
tivesse adequado a LGPD, 
não haveria como garantir 
a seriedade da aplicação da 
lei.

O governo não tem se 
movimentado com a ve-
locidade necessária para 
mostrar à iniciativa priva-
da que ele está se adequan-
do e que ela precisa se ade-
quar. Fica até difícil para 
a administração pública 
dizer que é necessário se-
guir a lei, com um órgão 
governamental autuando 
empresas por não a terem 
seguido, sendo que ela 
mesmo não a cumpre. Isso 
tira um pouco da credibi-
lidade da própria adminis-
tração pública.
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Ata de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 20 de abril de 2022
1. Data, Horário e Local: Dia 20 de abril de 2022, às 14h00, exclusivamente por meio digital, nos 
termos do Artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), e do Artigo 4º, §2º, inciso I, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, 
conforme alterada (“ICVM 481”), por meio da plataforma eletrônica ALFM Easy Voting 
(“Plataforma”), tendo sido consideradas como realizadas, para todos os efeitos legais, na sede do 
Banco Modal S.A. (“Companhia”), situada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Torre Pão de Açúcar, CEP 22250-040, conforme dispõe o 
Artigo 4º, §3º, da ICVM 481. 2. Convocação e Publicação: As Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária (“Assembleias”) foram convocadas conforme edital de convocação publicado no 
jornal Monitor Mercantil (dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2022, nas páginas 6 e 7, respectivamente), 
em cumprimento ao disposto nos Artigos 124 e 289 da Lei das S.A. Dispensada a publicação do 
aviso previsto no Artigo 133 da Lei das S.A., uma vez que os documentos mencionados no 
referido artigo foram publicados com antecedência de mais de um mês em relação à data da 
realização da Assembleia Geral Ordinária, conforme facultado pelo §5º do Artigo 133 da Lei das 
S.A. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas 
Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicados em 18 de março de 
2022 no jornal Monitor Mercantil (páginas 9 a 28), em cumprimento ao disposto nos Artigos 133, 
§3º, e 289 da Lei das S.A. 3. Presença: Os trabalhos foram instalados com a presença de 
acionistas representando 76,6% do capital votante da Companhia para a Assembleia Geral 
Ordinária e 76,6% do capital votante da Companhia para a Assembleia Geral Extraordinária, 
conforme se verifica das informações contidas nos mapas analíticos elaborados pela Companhia, 
na forma do Artigo 21-W, incisos I e II, da ICVM 481, e dos registros do sistema eletrônico de 
participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do Artigo 21-V da ICVM 481. 
Dessa forma, foi constatada a existência de quórum legal para a realização das Assembleias. 
Presentes, também, em atenção ao disposto nos Artigos 134, §1º, da Lei das S.A., e em 
conformidade com o previsto no Artigo 21-C, §5º, da ICVM 481: (i) André Luiz Lauzana dos 
Santos - Diretor Executivo e Bruno José Albuquerque de Castro - Diretor de Relações com 
Investidores da Companhia; e (ii) o Sr. Pedro Sousa, representante da PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes Ltda. (CRC 2SP000160/O-5). 4. Mesa: Presidente: Sr. Diniz Ferreira 
Baptista; Secretário: Sr. Mauro Eduardo Guizeline. 5. Ordem do Dia: (A) Em Assembleia Geral 
Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras, o parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício 
social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Examinar, discutir e votar a 
proposta de destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de 
dezembro de 2021 e ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio aprovada pelo 
Conselho de Administração em reuniões realizadas em 28 de junho de 2021, 22 de setembro de 
2021 e 16 de novembro de 2021; e (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da 
Companhia para o exercício social de 2022. (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: 
(i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas 
em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada aos 
acionistas e ao mercado em geral: (a) Alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, 
de modo a refletir a alteração do capital social de R$ 291.907.628,08 (duzentos e noventa e um 
milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em 
586.800.000 (quinhentas e oitenta e seis milhões e oitocentas mil) ações, sendo 
412.566.001 (quatrocentas e doze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil e uma) ações 
ordinárias e 174.233.999 (cento e setenta e quatro milhões, duzentas e trinta e três mil, novecentas 
e noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, para 
R$ 1.074.965.628,08 (um bilhão, setenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, 
seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em 704.200.000 (setecentas e quatro 
milhões e duzentas mil) ações, sendo 412.566.001 (quatrocentas e doze milhões, quinhentas e 
sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e 291.633.999 (duzentas e noventa e uma milhões, 
seiscentas e trinta e três mil, novecentas e noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas 
e sem valor nominal, como resultado da emissão de 117.400.000 (cento e dezessete milhões e 
quatrocentas mil) ações preferenciais da Companhia dentro do limite do capital autorizado 
previsto no artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia, conforme deliberado pelo Conselho 
de Administração da Companhia em reunião realizada no dia 28 de abril de 2021, e cuja alteração 
de capital social foi devidamente homologada pelo Banco Central do Brasil em 10 de maio de 
2021 (Ofício 10.462/2021-BCB/Deorf/GTRJA); e (b) Alterar o artigo 20, caput, do Estatuto Social 
da Companhia, para prever que a Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 6 (seis) e 
no máximo 27 (vinte e sete) diretores, de modo a compatibilizá-la ao somatório das quantidades 
mínimas dos cargos de diretores; (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as 
alterações ao Estatuto Social aprovadas conforme acima; (iii) Ratificar a contratação da Irkonsult 
Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.907.265/0001-61, empresa 
responsável pela elaboração dos laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da Lei das S.A.; 
(iv) Em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei das S.A., ratificar as aquisições, pela 
Companhia, do controle acionário das sociedades (a) Hum Bilhão Educação Financeira Ltda. 
(CNPJ/ME nº 32.191.544/0001-74) e (b) Live On Meios de Pagamento S.A. (CNPJ/ME 
nº 29.593.763/0001-75), objeto dos comunicados ao mercado e dos fatos relevantes divulgados, 
respectivamente, em 03 de setembro de 2021 e 06 de outubro de 2021; e (v) Ratificar o prazo de 
mandato da Diretoria da Companhia, que se estenderá até a 1ª (primeira) reunião do Conselho 
de Administração da Companhia que se realizará após a assembleia geral ordinária da Companhia 
que deliberar sobre as contas dos administradores e demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 2022. 6. Procedimentos Preliminares: Antes de iniciar os 
trabalhos, o Secretário da Mesa prestou esclarecimentos sobre o funcionamento da Plataforma 
(sistema de participação eletrônica) disponibilizado pela Companhia e a forma de manifestação 
dos acionistas nas Assembleias. Na sequência, o Secretário informou que: (i) os trabalhos das 
Assembleias seriam gravados, sendo que a cópia de tal gravação ficará arquivada na sede da 
Companhia; (ii) os novos documentos eventualmente apresentados durante as Assembleias que 
ainda não tenham sido disponibilizados publicamente pela Companhia, poderiam ser visualizados 
simultaneamente por todos os participantes remotos; e (iii) a Plataforma permite que os acionistas 
manifestem-se sobre os temas objeto das respectivas ordens do dia e comuniquem-se entre si e 
com a Mesa. O Secretário também indagou se algum dos acionistas presentes havia apresentado 
manifestação de voto por meio de envio de boletim de voto a distância e desejava manifestar seu 
voto nas Assembleia, a fim de que as orientações recebidas por meio do boletim de voto a 
distância fossem desconsideradas, conforme previsto no Artigo 21-C, §2º, inciso II, da ICVM 481. 
Por fim, os acionistas dispensaram a leitura do Mapa de Votação Sintético consolidando as 
informações constantes dos mapas de votação analíticos fornecidos pela própria Companhia, 
uma vez que tal documento foi divulgado ao mercado pela Companhia em 19 de abril de 2022, 
tendo o Secretário informado que todos os acionistas poderiam ter acesso ao referido Mapa de 
Votação, inclusive durante a realização das Assembleias. 7. Deliberações Aprovadas: 
7.1. Inicialmente, foi aprovado a lavratura da ata das Assembleias sob a forma de sumário dos 
fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, e a sua publicação 
com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da 
Lei das S.A., respectivamente. 7.2. Em Assembleia Geral Ordinária. 7.2.1. Aprovadas, sem 
ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente 
impedidos, conforme consta do Mapa Final de Votação (Anexo I), as contas dos administradores 
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de 
dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, do relatório da 
administração, do relatório anual do comitê de auditoria e dos comentários dos administradores 
sobre a situação financeira da Companhia, bem como demais documentos pertinentes relativos 
ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021. 7.2.2. Aprovada, sem 
ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, conforme consta do Mapa Final 
de Votação (Anexo I), a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia 
encerrado em 31 de dezembro de 2021, sendo: R$ 7.831.115,18 (sete milhões, oitocentos e trinta 
e um mil, cento e quinze reais e dezoito centavos) para reserva legal, R$ 99.792.678,78 (noventa 
e nove milhões, setecentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e oito 

centavos) para reserva estatutária para investimentos e capital de giro, nos termos do inciso V do 
Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, e R$ 48.998.509,60 (quarenta e oito milhões, 
novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e nove reais e sessenta centavos) para juros sobre 
capital próprio, os quais foram imputados aos dividendos obrigatórios distribuídos pela Companhia 
para todos os efeitos legais, cuja distribuição é ora ratificada, conforme aprovada pelo Conselho 
de Administração da Companhia em reuniões realizadas em 28 de junho de 2021, 22 de setembro 
de 2021 e 16 de novembro de 2021. 7.2.3. Aprovada, sem ressalvas, por unanimidade de votos 
dos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, conforme consta do Mapa 
Final de Votação (Anexo I), a remuneração global anual dos administradores da Companhia para 
o exercício social de 2022, no valor de até R$ 18.334.362,30 (dezoito milhões, trezentos e trinta 
e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos). 7.2.4. Conforme previsto no 
Artigo 161, §3º, da Lei das S.A. e no Artigo 21-K, parágrafo único, da ICVM 481 e disposto no 
Mapa Final de Votação (Anexo I), acionistas detentores de 0,95% das ações sem direito a voto 
de emissão da Companhia e acionistas detentores de 0,32% das ações com direito a voto de 
emissão da Companhia solicitaram a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, não tendo, 
contudo sido atingido o quórum mínimo necessário para instalação do Conselho Fiscal nos 
termos da Resolução CVM nº 70, de 22 de março de 2022, isto é de 1% de ações sem direito a 
voto ou 2% de ações com direito a voto, razão pela qual o Conselho Fiscal não foi instalado. 
7.3. Em Assembleia Geral Extraordinária. 7.3.1. Aprovadas, sem ressalvas, por unanimidade 
de votos dos acionistas presentes, conforme consta do Mapa Final de Votação (Anexo I), 
conforme constantes da Proposta da Administração, sendo que a alteração ao artigo 20 do 
Estatuto Social da Companhia está sujeita à homologação do Banco Central do Brasil, os quais 
passam a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital da Companhia é de 
R$ 1.074.965.628,08 (um bilhão, setenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, 
seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em 704.200.000 (setecentas e quatro 
milhões e duzentas mil) ações, sendo 412.566.001 (quatrocentas e doze milhões, quinhentas e 
sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e 291.633.999 (duzentas e noventa e uma milhões, 
seiscentas e trinta e três mil, novecentas e noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas 
e sem valor nominal. (…) Artigo 20. A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 
6 (seis) e no máximo 27 (vinte e sete) Diretores, dentre os quais serão designados os cargos de 
(i) no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois) Diretores-Presidentes; (ii) no mínimo 2 (dois) e no 
máximo 8 (oito) Diretores Executivos, (iii) 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, (iv) no 
mínimo 1 (um) e no máximo 8 (oito) Diretores Operacionais e (v) no mínimo 1 (um) e no máximo 
8  (oito)  Diretores  sem  designação  específica,  na  conformidade  do  que  for  estabelecido  pelo 
Conselho de Administração ao prover esses cargos. Dentre os Diretores Executivos, o Conselho 
de Administração designará o(s) Diretor(es)-Presidente(s), os quais, além das atribuições e 
prerrogativas de Diretores Executivos, exercerão aquelas a eles conferidas por lei e por este 
Estatuto, inclusive no que se refere ao previsto pelo Artigo 21, Artigo 22, parágrafo 3º e Artigo 24, 
parágrafo 1º abaixo. (…)”. 7.3.2. Aprovada, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos 
acionistas presentes, conforme consta do Mapa Final de Votação (Anexo I), a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas conforme acima, o qual passa a 
vigorar com a redação que integra a presente Ata como Anexo II. 7.3.3. Aprovada, sem ressalvas, 
por unanimidade de votos dos acionistas presentes, conforme consta do Mapa Final de Votação 
(Anexo I), a ratificação da contratação da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 26.907.265/0001-61, empresa responsável pela elaboração dos laudos de 
avaliação das sociedades adquiridas pela Companhia, referidas no item 7.3.4 a seguir, para os 
fins previstos no Artigo 256 da Lei das S.A. 7.3.4. Aprovada, sem ressalvas, por unanimidade de 
votos dos acionistas presentes, conforme consta do Mapa Final de Votação (Anexo I), em 
cumprimento ao disposto no Artigo 256, §1º, da Lei das S.A., a ratificação das aquisições, pela 
Companhia, do controle acionário das seguintes sociedades: (a) Hum Bilhão Educação Financeira 
Ltda. (CNPJ/ME nº 32.191.544/0001-74) e (b) Live On Meios de Pagamento S.A. (CNPJ/ME 
nº 29.593.763/0001-75), objeto dos comunicados ao mercado e dos fatos relevantes divulgados 
pela Companhia, respectivamente, em 03 de setembro de 2021 e 06 de outubro de 2021. 
7.3.4.1. Conforme previsto na Proposta da Administração, ambas as aquisições antes 
mencionadas se enquadram na hipótese do §2º do Artigo 256 da Lei das S.A., o qual estabelece 
que se o preço de aquisição ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o 
inciso II do caput do Artigo 256 da Lei das S.A., o acionista dissidente da Assembleia que aprovar 
a transação terá o direito de retirar-se da Companhia mediante o reembolso do valor de suas 
ações, nos termos do Artigo 137 da Lei das S.A., observado o disposto em seu inciso II. 
7.3.4.2. Nos termos do §1º do Artigo 137 da Lei das S.A., o direito de recesso se aplica ao 
acionista dissidente de deliberação da Assembleia, inclusive o titular de ações preferenciais sem 
direito de voto, que poderão exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, 
eram titulares nas respectivas datas indicadas no item 7.3.4.5. abaixo, referentes à divulgação de 
comunicados ao mercado sobre cada uma das operações objeto da presente deliberação. 
7.3.4.3. Ainda, e de acordo com o §2º do Artigo 137 da Lei das S.A., o direito de reembolso 
poderá ser exercido no prazo previsto no inciso IV do caput do Artigo 137 da Lei das S.A., ainda 
que o titular das ações tenha se abstido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido 
à Assembleia. 7.3.4.4. O prazo para exercício do direito de recesso será de 30 (trinta) dias 
contados da publicação da presente Ata. O acionista que não exercer o direito de recesso no 
prazo acima fixado decairá do seu direito de recesso, nos termos do §4º do Artigo 137 da Lei das 
S.A. 7.3.4.5. A data a ser considerada para efeito da determinação dos titulares das ações que 
poderão exercer o direito de recesso é 03 de setembro de 2021, para os acionistas dissidentes 
da deliberação que aprovou a aquisição da Hum Bilhão Educação Financeira Ltda., e 06 de 
outubro de 2021, para os acionistas dissidentes da deliberação que aprovou a aquisição da Live 
On Meios de Pagamento S.A. 7.3.4.6. Para ambas as aquisições, o valor do reembolso por ação 
é de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), considerando o valor patrimonial de cada ação 
apurado de acordo com o balanço patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. 7.3.4.7. Considerando que demonstrações financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 2021 foram aprovadas nesta mesma Assembleia (em 
sede de Assembleia Geral Ordinária), os acionistas dissidentes não possuem o direito de solicitar 
o levantamento de balanço especial nos termos do Artigo 45, §2º, da Lei das S.A. 7.3.5. Aprovada, 
sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, conforme consta do Mapa 
Final de Votação (Anexo I), a ratificação do prazo de mandato da Diretoria da Companhia, que se 
estenderá até a 1ª (primeira) reunião do Conselho de Administração da Companhia que se 
realizará após a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos 
administradores e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2022. 
8. Voto a Distância: A Companhia registra o recebimento de boletins de voto a distância para 
participação nas Assembleias, os quais foram devidamente computados conforme consta dos 
mapas de votação elaborados pela própria Companhia, na forma do Artigo 21-W, incisos I e II, da 
ICVM 481, ficando tais mapas de votação arquivados na sede da Companhia. 9. Documentos 
Arquivados na Companhia: (i) Edital de Convocação; (ii) Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório da 
administração, das notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do relatório 
anual resumido do comitê de auditoria e dos comentários dos administradores sobre a situação 
financeira da Companhia; (iii) Instrumentos de mandato e documentos de representação 
apresentados pelos acionistas presentes; e (iv) Mapas de votação. 10. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, contendo o 
sumário dos fatos ocorridos, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da 
Mesa, sendo que os acionistas que participaram da presente Assembleia por meio do sistema 
eletrônico disponibilizado pela Companhia tiveram sua presença registrada pelos membros da 
Mesa e são considerados assinantes da referida ata, na forma do Artigo 21-V, §§ 1º e 2º, da 
ICVM 481. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro/RJ, 20 de abril de 2022. 
Diniz Ferreira Baptista - Presidente da Mesa; Mauro Eduardo Guizeline - Secretário da Mesa. 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 25/07/2022 sob o 
número 00005013814. a) Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Banco Agro abre agência para atender 
pequenos e médios produtores rurais 

Com foco no apoio 
aos pequenos e 
médios produto-

res rurais, o digital Banco 
Agro vai inaugurar, na pró-
xima semana, uma agência 
para facilitar a vida do ho-
mem do campo. Abertura 
de contas, financiamentos 
e dúvidas sobre os diversos 
serviços oferecidos pode-
rão ser resolvidos, presen-
cialmente, no município 
Luís Eduardo Magalhães 
(LEM), na Bahia (Rua Para-
ná, 250 - Centro). “Estamos 
atendendo a uma importan-
te demanda da região, mas 
vale lembrar que, por ser 
digital, é possível acessar o 
banco e seus serviços sem 
burocracia, no campo ou 
em qualquer parte do país, 
através do endereço ban-
coagropagamentos.com.br 
”, explica Ruy Rodrigues, 
CEO da instituição.

Além da relevância do 
oeste baiano na produção 
agrícola, um dado impor-
tante para a criação da agên-
cia foi a recente parceria fir-
mada entre o Banco Agro e 
a secretaria de Agricultura 
de LEM, que beneficia as 
famílias que tiveram suas 
terras regularizadas pelo 
Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
– Incra. Foram 40 que rece-
beram títulos de proprieda-
de há cerca de dois meses, 
e a secretaria de Agricultura 
do município estima que 
outras 400 famílias vão es-
tar aptas a receber seus títu-
los até o fim do ano.

Diretor-executivo da ins-
tituição financeira na Bahia, 
Fábio Barboza explicou que 
o banco também pretende 
“ajudar a desenvolver a agri-
cultura familiar na região” 
e fez questão de acrescen-

tar que “pessoas de todas 
as camadas sociais e dife-
rentes atividades também 
podem abrir uma conta, 
para desfrutarem das me-
nores taxas do mercado”. 
Fundado este ano por pro-
dutores de soja e milho, o 
banco digital oferece prazos 
curtos para a aprovação de 
créditos e pacote segmenta-
do de serviços com as me-
lhores taxas. Acesso rápido 
a linhas de financiamento 
e refinanciamento, seguros 
agrícola e safra, consórcio 

de veículos, máquinas e pla-
cas solares estão entre as fa-
cilidades. O banco também 
disponibiliza a oportunida-
de para que os produtores 
escoem suas produções, 
com o oferecimento de 
novos mercados. Segundo 
o vice-presidente Richard 
Posses, há planos para a 
abertura de novas agências 
em outras cidades, “para 
facilitar a vida do produtor 
rural. Afinal, somos o ban-
co que ajuda o homem do 
campo a colher soluções”.  

China aumenta 
gradativamente fontes  
de energia limpa

Prêmio ANP 
aceitará 
projetos não 
finalizados

A Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) pu-
blicou nesta segunda-feira 
uma alteração no edital do 
Prêmio ANP de Inovação 
Tecnológica 2022. A mu-
dança flexibiliza a limitação, 
até então presente no item 
3.3.5 do edital, de que os 
projetos inscritos deveriam 
ter sido concluídos, ou ter 
previsão de conclusão, no 
período de 2018 a 2022.

O Prêmio ANP de Ino-
vação Tecnológica tem co-
mo objetivo reconhecer e 
premiar os resultados as-
sociados a projetos de pes-
quisa, desenvolvimento e 
inovação (PD&I), que re-
presentem inovação tecno-
lógica de interesse do setor 
de Petróleo, Gás Natural, 
Biocombustíveis, Petro-
química, Energias Renová-
veis, Transição Energética 
e Descarbonização, desen-
volvidos no Brasil por insti-
tuições de pesquisa creden-
ciadas pela ANP, empresas 
brasileiras e empresas pe-
trolíferas, com utilização 
total ou parcial de recur-
sos da Cláusula de PD&I, 
presente nos contratos de 
Exploração e Produção 
(E&P); reconhecer e pre-
miar dissertação de mestra-
do desenvolvida no âmbito 
do Programa de Formação 
de Recursos Humanos da 
ANP (PRH/ANP) bem co-
mo reconhecer e premiar 
personalidades que tenham 
gerado contribuições rele-
vantes de PD&I para o se-
tor.

Com a revisão, também 
poderão ser inscritos pro-
jetos que, independen-
temente da data de en-
cerramento, apresentem 
resultados relevantes con-
cluídos até o fim do prazo 
da inscrição. 

O carvão ainda é a 
principal fonte de 
energia na China 

e é amplamente utilizado 
para aquecimento, geração 
de energia e siderurgia. Em 
2020, representou quase 60% 
do uso total de energia do pa-
ís. Já a geração de energia a 
partir de fontes limpas no pa-
ís, como hidrelétricas, eólicas 
e solares, cresceu no primeiro 
semestre de 2022, aumentan-
do 12,8% em termos anuais, 
para 1,235 trilhão de quilo-
watts-horas, de acordo com 
dados da Administração Na-
cional de Energia. De janeiro 
a junho, a China aumentou 
os investimentos em projetos 
de fornecimento de energia e 
rede elétrica.

O investimento realiza-
do na rede elétrica atingiu 
190,5 bilhões de iuanes 
(US$ 28,21 bilhões), um au-
mento de 9,9% em relação 
a um ano atrás. Até o final 

de junho, a capacidade ins-
talada de geração energéti-
ca da China havia atingido 
2,44 bilhões de quilowatts, 
um aumento de 8,1% ante 
o mesmo período em 2021, 
conforme os dados.

No Brasil, a utilização de 
fontes de energia renováveis 
é predominante na energia 
hidráulica com 61%, em se-
gundo lugar a eólica (9%), em 
seguida a biomassa (8%), a 
nuclear (1%) e a solar (1%), de 
acordo com dados de 2019.

A Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (CI) do Brasil 
deverá retomar em agosto a 
discussão do projeto de lei que 
trata do marco regulatório para 
a exploração de energia eóli-
ca, solar ou das marés em alto 
mar. A regra será válida para 
empreendimentos situados 
fora da costa brasileira, como 
o mar territorial, a plataforma 
continental e a Zona Econô-
mica Exclusiva (ZEE).
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Contas externas registram déficit de US$ 2,8 bi em março
Reservas internacionais caíram US$ 4,6 bilhões em um mês

As contas externas 
brasileiras registra-
ram déficit de US$ 

2,8 bilhões em março. Em 
março do ano passado tam-
bém foi registrado déficit de 
US$ 5,2 bilhões nas contas 
que representam as com-
pras e vendas de mercado-
rias, serviços e transferência 
de renda com outros países.

Divulgadas hoje pelo 
Banco Central, as estatís-
ticas do setor externo re-
ferentes ao mês de março 
mostram que, na compara-
ção interanual, “houve au-
mento de US$ 6,6 bilhões 
no saldo da balança comer-
cial de bens, parcialmente 
compensado pelas eleva-
ções de US$ 2,8 bilhões no 
déficit em renda primária e 
de US$ 1,1 bilhão no déficit 
em serviços”.

Ainda segundo o BC, o 
déficit em transações cor-
rentes nos 12 meses en-
cerrados em março ficou 

em US$ 23,5 bilhões, valor 
que corresponde a 41% 
do Produto Interno Bru-
to. Em fevereiro, o déficit 
estava em US$ 26 bilhões 
(1,59% do PIB); e em mar-
ço de 2021 estava em US$ 
22,8 bilhões (1,62% do 
PIB).

Com relação à balança 
comercial de bens, o Banco 
Central registrou, em mar-
ço, superávit de US$ 6,1 
bilhões. No mesmo mês de 
2021, o saldo estava negati-
vo em US$ 514 milhões. Se-
gundo o BC, as exportações 
de bens ficaram em US$ 
29,7 bilhões, enquanto as 
importações somaram US$ 
23,6 bilhões. Esses valores 
representam, respectiva-
mente, alta 21,1% e redução 
de 5,8% em comparação a 
março de 2021.

As importações no âm-
bito do Regime Aduaneiro 
Especial para Bens destina-
dos às Atividades de Pes-

quisa e de Lavra das Jazidas 
de Petróleo e de Gás Na-
tural (Repetro) totalizaram 
US$153 milhões em março 
(US$ 6,5 bilhões em março 
de 2021).

“Excluindo-se as opera-
ções do Repetro, a compa-
ração interanual das impor-
tações registrou incremento 
de 26,3%” disse o BC.

Com relação à conta de 
serviços, o déficit regis-
trado em março aumen-
tou 106,8% na compara-
ção com o mesmo mês de 
2021, ficando em US$ 2,2 
bilhões. Já a conta de via-
gens internacionais regis-
trou despesas líquidas de 
US$ 648 milhões no mês, 
ante US$ 100 milhões em 
março de 2021.

“Na mesma base com-
parativa, e seguindo ten-
dência dos meses recentes, 
os fluxos brutos de recei-
tas de viagens expandiram 
112,2%, totalizando US$ 

453 milhões, e as despe-
sas de viagens cresceram 
251,8%, somando US$ 1,1 
bilhão”, detalha a autorida-
de monetária.

Ainda segundo as esta-
tísticas do setor externo, 
as despesas líquidas de 
transportes somaram US$ 
428 milhões em março de 
2022, ante US$ 253 mi-
lhões em março de 2021. 
Aluguel de equipamentos 
registrou despesas líquidas 
de US$ 651 milhões, valor 
que representa aumento 
de 14,8%, tendo como ba-
se de comparação março 
de 2021.

A conta de renda primá-
ria teve déficit 68,5% maior 
do que registrado em março 
do ano passado, totalizando 
US$ 7 bilhões. Já as despe-
sas líquidas de lucros e di-
videndos aumentaram para 
US$ 5 bilhões, ante US$ 2,8 
bilhões em março de 2021, 
“impulsionadas pelo acrés-

cimo de US$ 2 bilhões nas 
despesas brutas”

Segundo o BC, as des-
pesas líquidas com juros 
somaram US$ 2 bilhões 
em março de 2022. No 
mesmo mês de 2021, essas 
despesas estavam em US$ 
1,3 bilhão.

Em março de 2022, US$ 
7,6 bilhões entraram no 
país por meio de inves-
timentos diretos (IDP), 
valor superior aos US$ 7 
bilhões em ingressos lí-
quidos para esse tipo de 
investimento, registrados 
em março de 2021.

“Houve ingressos líqui-
dos de US$ 6,2 bilhões em 
participação no capital e de 
US$ 1,4 bilhão em opera-
ções intercompanhia”. Se-
gundo o BC, no acumula-
do de 12 meses encerrados 
em março, o IDP totalizou 
US$ 51,2 bilhões (3,08% do 
PIB), ante US$ 50,7 bilhões 
(3,11% do PIB) no mês an-

terior; e aos US$ 44 bilhões 
(3,12% do PIB) de março 
de 2021.

“Os investimentos em 
carteira no mercado domés-
tico totalizaram saídas líqui-
das de US$ 5,5 bilhões em 
março, compostos por saí-
das de US$ 6,6 bilhões em 
títulos de dívida e ingressos 
de US$ 1,1 bilhão em ações 
e fundos de investimento. 
Nos 12 meses encerrados 
em março, os investimen-
tos em carteira no mercado 
doméstico somaram ingres-
sos líquidos de US$ 19,8 bi-
lhões”, disse o BC.

As reservas internacio-
nais do país diminuíram 
US$ 4,6 bilhões de feve-
reiro para março, ficando 
em US$ 353,2 bilhões. Se-
gundo o BC, o resultado 
decorreu, principalmente, 
“das variações por parida-
des e por preços”. A recei-
ta de juros somou US$ 481 
milhões no mês.

França e Alemanha na ‘mesma estratégia’ contra a inflação
Ministros das finanças dos países apostam na mesma estratégia para combater inflação

Os ministros das 
Finanças francês 
e alemão disse-

ram nesta segunda-feira que 
os seus Governos apostam 
na “mesma estratégia” na 
luta contra a inflação e su-
blinharam a necessidade 
de aliviar as famílias mais 
afetadas e de manter as fi-
nanças públicas sólidas, 
destacou em reportagem o 
jornal Diário de Notícias de 
Portugal.

“O Estado não deve fo-
mentar ainda mais a infla-
ção com o seu poder de 
fogo”, advertiu o ministro 
das Finanças alemão, Chris-

tian Lindner, que apelou pa-
ra um regresso às finanças 
“estáveis” com o regresso 
do denominado “travão da 
dívida” em 2023.

O ministro liberal alemão 
também indicou que as me-
didas de apoio aos cidadãos 
em relação aos aumentos 
dos preços devem ser “dire-
cionadas”, para “não deixar 
as famílias com rendimen-
tos mais baixos sozinhas”, 
embora também tenha de-
fendido a redução dos im-
postos para a classe média 
trabalhadora.

O ministro das Finanças 
francês, Bruno Le Maire 

declarou que a estratégia 
do Governo francês se ba-
seia em três pilares, o pri-
meiro dos quais é o alívio 
para as famílias, embora 
limitado temporariamen-
te, uma vez que se espera 
que a inflação volte a cair 
a partir de 2023.

A segunda é a introdução 
de reformas estruturais, que 
segundo o ministro pro-
duziram resultados “muito 
positivos” na França, in-
cluindo uma diminuição do 
desemprego e uma melho-
ria da competitividade e da 
atratividade do país como 
local de implantação.

Finalmente, salientou 
que o seu Governo está 
“determinado” a regressar 
a finanças públicas sólidas 
através da introdução de 
novas reformas e a cumprir 
a meta de 3% de défice má-
ximo até 2027.

Imposto

Os dois ministros tam-
bém se pronunciaram con-
tra a introdução de um 
imposto sobre os lucros 
inesperados.

Lindner argumentou que 
na Alemanha as empresas 
que obtiveram tais lucros 

estão nos setores farmacêu-
tico e das energias renová-
veis, pelo que não é desejá-
vel reduzir a sua iniciativa, 
e salientou que seria difícil 
determinar o que constitui 
um lucro inesperado a nível 
legal.

Le Maire disse que o seu 
Governo pretende reduzir 
o nível de tributação das 
famílias e das empresas em 
vez de “andar para trás” e 
salientou que a carga fiscal 
em França já é a mais eleva-
da da Europa.

Os dois homens apare-
ceram perante a imprensa 
após Le Maire ter recebi-

do a Ordem de Mérito da 
República Federal da Ale-
manha de Lindner pela sua 
“contribuição para a ami-
zade franco-alemã” e a sua 
“liderança” no Conselho 
de Ministros das Finanças.

Antes da cerimónia, o 
ministro francês reuniu-se 
em Berlim com a coorde-
nadora do Governo ale-
mão para a aeronáutica e 
assuntos espaciais, Anna 
Christmann, e para o prin-
cípio da tarde tem agen-
dada uma reunião com o 
ministro da Economia e 
Proteção Ambiental ale-
mão, Robert Habeck.

Petrobras pré-seleciona 20 startups para edital de R$ 20 milhões

A Petrobras divulgou 
as 29 empresas 
pré-selecionadas 

no 4º edital do Módulo 
Startups, do Programa Pe-
trobras Conexões para Ino-
vação. O edital, no valor 
total de R$ 20 milhões, traz 
desafios distribuídos em 
sete verticais tecnológicas: 
robótica, redução de carbo-
no, tecnologias digitais, ar-
mazenamento e geração de 
energia, corrosão, modela-
gem geológica e tecnologias 
de inspeção. As 29 empre-
sas selecionadas concorrem 
em 21 dos 30 desafios pro-
postos.

A seleção, em nível na-

cional, recebeu propostas 
de empresas das regiões 
Centro-Oeste, Nordeste, 
Sul e Sudeste. As seleciona-
das ingressam agora na fase 
inception, onde recebem 
mentoria para refinamen-
to dos planos de trabalho 
dos projetos e modelos de 
negócio. A última etapa es-
tá prevista para o final de 
setembro, quando ocorre 
o pitch day, a apresentação 
para a banca de executivos 
que definirá as vencedoras.

Segundo a Petrobras, o 
investimento nos projetos 
aprovados depende do nível 
de complexidade dos desa-
fios. No final da disputa, as 

empresas vencedoras podem 
receber valores de até R$ 500 
mil, para os desafios tecno-
lógicos soft tech, baseados 
em softwares eventualmente 
integrados a plataformas de 
hardware já maduras, ou até 
R$ 1,5 milhão para os deep 
tech, que envolvem pesquisa 
avançada, incluindo as ba-
seadas em software de alto 
desempenho, novas plata-
formas de hardware e novos 
materiais.

Tecnologias

Nos últimos três anos, a 
companhia investiu cerca 
de R$ 36 milhões no Mó-

dulo Startups do programa 
Petrobras Conexões para 
Inovação. Ele contribui pa-
ra o desenvolvimento de 
tecnologias e serviços ino-
vadores, acelerando a in-
corporação de inovações na 
empresa. Nas edições ante-
riores do Módulo Startups, 
objeto desse edital, foram 
selecionadas 37 empresas 
para desenvolvimento de 
soluções, aproximando as 
startups das demandas da 
indústria de óleo e gás.

O Módulo Startups bus-
ca soluções inovadoras para 
os desafios apresentados. As 
empresas selecionadas con-
tam com o apoio do Sebrae 

- parceiro da Petrobras nes-
se módulo do programa - e 
a expertise do corpo técnico 
da companhia na adequação 
das propostas selecionadas e 
preparação para o pitch day. 
Os vencedores da etapa final 
recebem investimento finan-
ceiro e mentoria para os pro-
jetos e modelo de negócios e, 
ao final do desenvolvimento 
dos projetos, as empresas es-
tão capacitadas a se tornarem 
fornecedoras da Petrobras, 
com potencial de escalar na 
indústria nacional e interna-
cional.

O Módulo Startups, 
do programa Petrobras 
Conexões para Inova-

ção, surgiu do interesse 
da Petrobras em estreitar 
o relacionamento com o 
ecossistema de inovação, 
especificamente com star-
tups e pequenas empresas 
de base tecnológica. O 
investimento visa atender 
demandas mapeadas in-
ternamente na companhia 
e o desenvolvimento ágil 
de soluções com possi-
bilidade de implantação. 
Por meio do programa, a 
empresa compartilha de 
forma sistemática os seus 
desafios e aporta recursos 
nas startups que se inte-
ressem em cooperar para 
resolvê-los.

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 125.009 104.148
Contas a receber de clientes 8 19.972 12.303
Estoques 9 35.842 29.107
Impostos a recuperar 10 9.447 15.269
Outros créditos e despesas antecipadas 4.540 1.680
Total do ativo circulante 194.810 162.507
Não circulante
Investimentos 11 11
Depósitos judiciais 450 453
Ativo fiscal diferido 29.c 4.305 3.742
Imobilizado 11 369.457 263.131
Intangível 12 5.139 318
Total do ativo não circulante 379.362 267.655
Total do ativo 574.172 430.162

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
 Fornecedores 13 22.865 12.976
 Salários, encargos e contribuições sociais 15 6.947 5.686
 Impostos a pagar 16 9.843 13.034
 Participação nos resultados 17 2.678 2.723
 Dividendos e juros sobre o capital próprio 20 23.010 29.101
 Derivativos 28 6.288 -
 Parcelamentos de débitos tributários - 655
 Outras contas a pagar 161 225
 Passivos de arrendamentos 14 10.461 3.975
 Total do passivo circulante 82.253 68.375
 Não circulante 
 Participação nos resultados 17 1.520 1.366
 Parcelamentos de débitos tributários - 1.112
 Provisão para recuperação ambiental e desmobilização de ativos 18 21.371 19.646
 Provisão para perdas com processos judiciais 19.a 2.399 1.469
 Passivos de Arrendamentos 14 1.848 892
 Derivativos - 4.356
 Total do passivo não circulante 27.138 28.841
 Patrimônio líquido 
 Capital social 20.a 171.062 171.062
 Lucros acumulados 293.720 161.884
 Total do patrimônio líquido 464.782 332.946
 Total do passivo e patrimônio líquido 574.172 430.162

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 21 367.041 325.710
Custo das vendas 22 (159.145) (118.643)
Lucro bruto 207.896 207.067
Despesas com vendas 22 (2.792) (2.152)
Despesas gerais e administrativas 22 (12.883) (9.579)
Outras receitas 23 1.542 8.982
Outras despesas 23 (5.207) (10.275)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos 188.556 194.043
Receitas financeiras 10.753 11.890
Despesas financeiras (11.598) (28.548)
Despesas financeiras líquidas 24 (845) (16.658)
Resultado antes dos impostos 187.711 177.385
Imposto de renda e contribuição social corrente 26.a (23.778) (23.496)
Imposto de renda e contribuição social diferido 26.a 563 1.573
Lucro líquido do exercício 164.496 155.462
Resultado por ação 
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) 27 0,082 0,078

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado abrangente 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 164.496 155.462
Outros resultados abrangentes  - -
Resultado abrangente total 164.496 155.462

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Reservas de Lucros (Prejuízos)/Lucros
Nota Capital social Legal Investimentos Reserva de Lucros Incentivos fiscais acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 171.062 697 5.593 - 28.078 - 205.430
Aumento de capital - - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 155.462 155.462
Reserva legal 20.b - 7.773 - - - (7.773) -
Dividendos 20.b - - - - - (27.947) (27.947)
Reserva para Investimentos - - 83.839 - - (83.839) -
Constituição de reserva de incentivo fiscal - SUDAM - - - - 35.904 (35.904) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 20.a 171.062 8.470 89.432 - 63.982 - 332.946
Aumento de capital - - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 164.496 164.496
Reserva legal 20.b - 8.225 - - - (8.225) -
Dividendos e juros sobre o capital próprio 20.b - - - - - (32.660) (32.660)
Reserva de Lucro 21.526 - (21.526) -
Reserva para Investimentos - - 65.372 - - (65.372) -
Constituição de reserva de incentivo fiscal - SUDAM - - -  34.964 (34.964) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 20.a 171.062 16.695 154.804 21.526 98.946 - 464.782

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 164.496 155.462
Ajustes para:
Depreciação, amortização e exaustão 22 47.346 28.541
Baixa de ativo imobilizado 11 264 6.672
Créditos de Pis e Cofins - extemporâneos - (6.873)
Provisão para perdas em processos judiciais 929 (756)
Provisão para perdas em estoques 365 (42)
Provisão perda do valor recuperável de ativo imobilizado - -
Imposto de renda e contribuição social diferido (563) (1.573)
Imposto de renda e contribuição social corrente 23.778 23.496
Provisão para recuperação ambiental e desmobilização de ativos 18 1.153 1.368
Juros sobre arrendamentos 14 897 475
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas (1.875) 13.704

236.790 220.474
Variações em:
Contas a receber de clientes (7.669) (12.184)
Estoques (4.918) (4.115)
Impostos a recuperar (20.508) (8.985)
Outros créditos e despesas antecipadas (3.227) 2.654
Depósitos judiciais 2 333
Fornecedores 6.166 (216)
Salários, encargos e contribuições sociais 1.261 1.016
Obrigações tributárias 444 4.315
Bônus a empregados 478 (196)
Outras contas a pagar (62) 225
Gastos com recuperação ambiental e desmobilização de ativos (4.400) (3.061)

Caixa gerado pelas operações 204.357 200.260
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (5.634) (9.257)
Juros pagos (1.539) (1.077)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 197.184 189.926
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (133.477) (74.914)
Adições ao intangível (97) -
Resgates de aplicações financeiras 5.807 -
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (127.767) (74.914)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquidos - 7.572
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos e debêntures - 27.355
Amortização de empréstimos e financiamentos - (29.955)
Amortização de Arrendamentos 14 (12.137) (8.323)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (36.418) -
Outras receitas/despesas financeiras - (7.537)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (48.555) (10.888)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 20.862 104.124
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 104.147 23
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 125.009 104.147

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Administração

  

1) Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente 
para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras com-
pletas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. 
2) As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço 
eletrônico: https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/

Demonstração do valor adicionado - Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

 Terrenos Edificações Equipamentos Jazidas
Recuperação ambiental e 

desmobilização 
Projetos em  
andamento

Ativo de  
direito de uso Outros Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.309 57.770 33.103 108.850 13.976 966 5.491 118 222.583
Custos 2.309 67.252 58.170 179.499 16.483 966 12.016 2.012 338.707
Depreciação acumulada - (9.482) (25.067) (70.649) (2.507) - (6.525) (1.894) (116.124)
Adições - - 4.316 34.778 - 29.652 7.095 3.746 79.587
Alienações - (1.441) (1.815) - (2.391) (411) (634) - (6.692)
Transferências - 85 3.472 11.164 - (14.997) - - (276)
Depreciação - (3.048) (6.794) (12.829) (2.204) - (7.196) - (32.071)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.309 53.366 32.282 141.963 9.381 15.210 4.756 3.864 263.131
Custos 2.309 65.896 64.143 225.441 14.092 15.210 18.477 5.758 411.326
Depreciação acumulada - (12.530) (31.861) (83.478) (4.711) - (13.721) (1.894) (148.195)
Adições - - 5.249 40.902 5.557 91.552 19.092 2.715 165.067
Alienações - - (288) - (585) (3.215) (386) - (4.474)
Transferências - 5.955 5.556 38.817 - (50.568) - (4.590) (4.830)
Depreciação - (2.994) (6.402) (27.165) (1.466) - (11.410) - (49.437)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 2.309 56.327 36.397 194.517 12.887 52.979 12.052 1.989 369.457
Custos 2.309 71.851 74.660 305.160 19.064 52.979 37.183 3.883 567.089
Depreciação acumulada - (15.524) (38.263) (110.643) (6.177) - (25.131) (1.894) (197.632)

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
domiciliada no Brasil, com sede na Rua Surubim, nº 577, conjunto 63, Cidade Monções, São Paulo. A 
Companhia possui uma filial na cidade de Nova Xavantina, Mato Grosso, onde está localizada a mina 
subterrânea. Sua atividade predominante é a exploração e comercialização de ouro e prata (subprodu-
to). A NX Gold possui uma propriedade de aproximadamente 69.025,69 ha em direitos minerários, loca-
lizada aproximadamente a 18 quilômetros a oeste da cidade de Nova Xavantina, sudeste do estado de 
Mato Grosso, consistindo em uma única concessão de lavra, cobrindo uma área de 613,72 ha, onde 
toda mineração e processamento de ouro ocorrem. As atividades de exploração nas proximidades da 
mina estão focadas no veio de Santo Antônio. Em 2021 a companhia deu continuidade ao seu programa 
de exploração regional, focado no pacote de terras de 31.716 hectares, detido pela NX Gold. Foram 
sondados 48.588 metros (116 furos em 2021), com investimentos de BRL 60 milhões. Em agosto de 
2021, a RGLD Gold AG, uma subsidiária integral da Royal Gold, Inc., comprou um fluxo de ouro no valor 
de US$ 110 milhões na NX Gold em troca de 25% do ouro a ser produzido na NX Gold , até que 93.000 
onças de ouro tenham sido entregues, sendo que esse percentual é diminuído para 10% do ouro produ-
zido ao longo da vida útil restante da mina. A RGLD Gold AG fará pagamentos contínuos equivalentes 
a 20% do preço do ouro à vista prevalecente para cada onça de ouro entregue até que 49.000 onças de 
ouro sejam recebidas, após o que pagará 40% do preço do ouro à vista prevalecente para cada onça de 
ouro entregue. A operação foi realizada pela controladora da companhia (“EROGOLD”). A NX Gold 
efetuará vendas a sua controladora que é responsável pela entrega do produto a Royal Gold. a. Crise 
sanitária (COVID-19): A pandemia de covid teve continuidade ao longo de 2021, apesar de todas as 
medidas de contenção e isolamento adotadas em todo o mundo. Em março, fruto de um esforço de vá-
rios institutos de pesquisa e empresas ao redor do mundo, foi possível iniciar uma campanha de vacina-
ção, que permitiu redução do número de contaminações e mortes ao redor do mundo. Apesar do surgi-
mento de diferentes variantes do vírus original, foi sensível a redução do número de casos graves e 
mortes em atividades. Em 2021, felizmente, a empresa não enfrentou nenhum óbito decorrente de covid 
em seus quadros. Durante o período em que perdura a pandemia, não houve nenhuma perda de produ-
ção ou redução das vendas decorrentes do Corona Vírus. Todas as ações têm sido direcionadas base-
adas na: garantia da saúde dos funcionários, famílias e comunidade e garantia da produção. Algumas 
ações para atendimento dessa estratégia demandaram gastos adicionais, porém não representam valo-
res significativos e estão identificados em conta própria na contabilidade. Ao longo de 2021 foram gastos 
BRL 3,1 milhões com ações para mitigar os riscos e efeitos da COVID. Apesar do surgimento da varian-
te omicron, que novamente aumento o número de casos ao final de 2021 e no início de 2022, a empresa 
não teve alterações relevantes nos seus custos de produção de forma relevante para o período subse-
quentes ao encerramento das demonstrações financeiras. A produção do período não sofreu alterações 
nem apresentou problemas em relação ao planejamento constante no Orçamento aprovado pelo conse-
lho. O minério lavrado continua vindo da Mina Santo Antônio. 2. Base de preparação: a. Declaração 
de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo 
com as políticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), que estão em conformidade com as normas internacionais de 
contabilidade (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e evidenciam 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais es-
tão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A emissão das demonstrações 
financeiras foi autorizada pela Administração em 31 de Maio de 2022. Detalhes sobre as políticas con-
tábeis da Companhia, estão apresentadas na nota explicativa 5. Todas as informações relevantes pró-
prias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àque-
las utilizadas pela Administração na sua gestão. 3. Principais políticas contábeis: A Companhia 
aplicou consistentemente as seguintes políticas contábeis a todos os períodos apresentados nestas 
demonstrações financeiras, exceto quando de outra forma explicado. a. Receita: A receita é mensurada 
com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente, conforme determina o CPC 47/
IFRS15. A Companhia reconhece a receita em um momento específico do tempo. A receita é reconhe-
cida quando o controle do bem é transferido para o cliente. Como as vendas da Companhia são basea-
das no Incoterm de Custo, Seguro e Frete (“CIF”), pelos quais a Companhia responsável pela entrega 
do bem, a receita é reconhecida no instante em que o Companhia completa sua obrigação de desempe-
nho. Em alguns casos, o preço de venda é determinado provisoriamente na data da venda, sendo os 
ajustes subsequentes baseados nos movimentos dos preços cotados de mercado até à data da fixação 
do preço final. A receita é reconhecida pelo valor justo estimado da contraprestação total a receber. 
Desta forma, o valor justo do ajuste final do preço de venda é reavaliado continuamente e as variações 
no valor justo são reconhecidas como receita de venda na demonstração do resultado. b. Subvenções 
governamentais: Os incentivos fiscais são reconhecidos na demonstração do resultado do exercício e 
confrontados com a despesa que se pretende compensar, desde que atendidas as condições da IAS 
(Norma Internacional de Contabilidade) 20 - Subvenção e Assistência governamentais. (i) Incentivo da 
SUDAM - Lucro da exploração: Em 11 de dezembro de 2015 a Companhia obteve da SUDAM a pror-
rogação da redução de 75% para a alíquota do imposto de renda, previamente concedida à sua coligada 
MINERAÇÃO CARAÍBA S.A. para os exercícios de 2013 a 2022, para a produção de ouro e prata. c. 
Receitas e despesas financeiras: As receitas e despesas financeiras incluem: ganhos com derivativos; 
ganhos com aplicações financeiras; variação cambial sobre importações e outras receitas. As receitas e 
despesas de juros são reconhecidas na demonstração do resultado, através do método da taxa de juros 
efetiva. d. Moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas para as respecti-
vas moedas funcionais das entidades da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moeda estrangeira na data do balanço são 
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários 
que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional 
à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensura-
dos com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio na data da 
transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconheci-
das no resultado. e. Benefícios a empregados: Os benefícios a empregados de curto prazo são reco-
nhecidos como despesa à medida que o respectivo serviço é prestado. É reconhecido um passivo pelo 
valor que se espera que seja pago se a Companhia tiver uma obrigação presente, legal ou construtiva, 
de pagar esse valor em resultado do serviço passado prestado pelo empregado e se a obrigação puder 
ser estimada com confiabilidade. f. Impostos sobre o lucro: O imposto de renda e a contribuição social 
dos exercícios social corrente e diferido são calculados com base em alíquotas de 15% mais o adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 de imposto de renda e 9% do lucro tributável da 
contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base de 
cálculo negativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. Conforme explicado na 
nota e nota 26, a Companhia tem um Incentivo SUDAM sobre o Imposto de renda. (i) Despesas de 

imposto de renda e contribuição social corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar 
ou a recuperar estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos 
a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a recu-
perar é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor 
esperado dos imposto a serem pagos ou recuperados que reflete as incertezas relacionadas a sua 
apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas alíquotas de impostos decretadas ou substantiva-
mente decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somen-
te se certos critérios forem atendidos. (ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social dife-
rido: Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins 
de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como 
despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: 
• diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não 
seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado 
contábil; e • diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e empreen-
dimento sob controle conjunto, na extensão que a Companhia seja capaz de controlar o momento da 
reversão da diferença temporária e seja provável que a diferença temporária não será revertida em fu-
turo previsível. Para um arrendamento específico, as diferenças temporárias de um ativo de direito de 
uso e de um passivo de arrendamento são consideradas pela base líquida (o arrendamento) para fins 
de reconhecimento do imposto diferido. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos 
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros 
tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são 
determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante 
das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal di-
ferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças 
temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias indivi-
dualmente. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão 
em que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com 
base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, in-
cluindo possíveis benefícios fiscais sobre o imposto de renda, baseando-se nas alíquotas que foram 
decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver. 
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da 
maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos 
fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos. g. Estoques: Os esto-
ques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques 
é baseado no custo médio de aquisição ou produção e inclui os custos incorridos na aquisição de insu-
mos, custos de produção e processamento e outros custos incorridos para colocar os estoques em seu 
local e condição existentes. No caso de estoques de produção e de trabalhos em curso, o custo inclui 
uma parte apropriada dos gastos gerais de produção com base na capacidade operacional normal. As 
provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas ne-
cessárias pela administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Os ativos imobiliza-
dos são mensurados pelo custo, o que inclui custos de empréstimos capitalizados, deduzidos da depre-
ciação e exaustão acumuladas e eventuais perdas acumuladas do valor recuperável. O custo inclui 
gastos diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Com-
panhia inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no 
local e implementar as condições necessárias para operar da forma pretendida pela administração, os 
custos de desmontagem e de restauração do local onde esses ativos estão instalados e os custos de 
empréstimos sobre ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Os gastos subsequentes são capi-
talizados somente se for provável que benefícios econômicos futuros associados aos gastos fluirão para 
a Companhia. (iii) Custo de remoção de estéril: Onde as atividades de remoção de estéril na etapa de 
produção ou de desenvolvimento subterrâneo não resultam em estoque produzido, mas fornece melhor 
acesso ao corpo de minério, os custos são classificados como propriedades minerais quando essas 
atividades atendem a todos os seguintes critérios: (1) é provável que o benefício econômico futuro as-
sociado à atividade fluirá para a Companhia; (2) a Companhia pode estimar a reserva mineral do corpo 
de minério para o qual o acesso foi melhorado; e (3) os custos relacionados com a atividade associada 
a essa reserva mineral pode ser medida de forma confiável. Para minas subterrâneas, os custos incor-
ridos para acessar uma reserva mineral do corpo do minério são capitalizados para jazidas. Esses cus-
tos são exauridos com base em unidades de produção durante a vida útil da reserva mineral para a qual 
o acesso foi construído. (iv) Recuperação ambiental e custos de desmobilização: Os custos espera-
dos de recuperação ambiental da mina e os custos de desativação são capitalizados, com base no valor 
presente das saídas de caixa esperadas. (v) Propriedades minerais: Os custos de exploração e ava-
liação são transferidos do Intangível para o Imobilizado quando a exploração e avaliação de um bem 
mineral é considerada técnica e comercialmente viável, os benefícios econômicos futuros são prováveis 
e a Companhia tem a intenção e recursos suficientes para completar o desenvolvimento e uso ou vender 
o ativo. Uma vez em produção, as propriedades minerais são amortizadas com base na unidade de 
produção em relação ao componente do corpo de minério a que estão relacionadas. (vi) Depreciação 
e exaustão: Itens do ativo imobilizado mineral são depreciados pelo método linear no resultado com 
base na vida útil econômica estimada de cada componente, exceto os custos de recuperação ambiental 
e de desativação e propriedades minerais. Os terrenos não são depreciados. Os custos de recuperação 
ambiental e desativação de propriedades minerais são amortizados pela vida útil da mina. i. Ativos in-
tangíveis: (i) Ativos de exploração e avaliação: Os custos de exploração e avaliação referem-se à 
pesquisa inicial de um depósito mineral, o custo de aquisição de direito de exploração mineral e subse-
quente avaliação para determinar o potencial do depósito mineral. A etapa de exploração e avaliação 
começa quando a Companhia obtém o direito legal ou a licença para iniciar a exploração, subsequente-
mente as despesas de exploração e avaliação são capitalizadas como ativos de exploração e avaliação. 
Custos incorridos antes da Companhia obter os direitos legal sobre a mina são despesa dos imediata-
mente. As despesas de exploração e avaliação são capitalizadas ao custo de aquisição de acordo com 
a IFRS 6. Quando a exploração e avaliação de propriedade mineral for considerada técnica e comercial-
mente viável, os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e a Companhia tiver a intenção e re-
cursos suficientes para completar o desenvolvimento e uso ou vender o ativo, os custos relacionados 
são transferidos do ativo intangível para o ativo imobilizado como propriedades minerais. Os ativos de 
exploração e avaliação são submetidos periodicamente a teste de redução ao valor recuperável. (ii) 
Outros ativos intangíveis: Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e têm vidas 
úteis finitas são mensurados ao custo, menos a amortização acumulada e quaisquer perdas por redução 
ao valor recuperável acumuladas. São representados por programas e licenças com uma vida útil apro-

O ano de 2021 ainda foi marcado pelos efeitos da pandemia da COVID-19. Tivemos a partir de março o início da vacinação, que sem dúvida permitiu redu-
zir de forma significativa o número de casos e a gravidade da situação. Paralelo ao apoio integral a campanha de vacinação, a companhia manteve suas 
medidas de prevenção: distanciamento social, maior espaço em ônibus e restaurantes, utilização de máscara e álcool gel, testes de funcionários. Ao longo 
de 2021 a empresa gastou BRL 3 milhões em atividades para mitigar os efeitos da COVID. Ao final do ano, apesar de todas as dificuldades trazidas pela 
covid – e suas variantes, em particular a omicron, que aumentou o número de contaminações na empresa conseguiu superar suas previsões, e manteve 
operações normais ao longo de 2021. Em função de reflexos sentidos ainda em sua cadeia de suprimentos, de forma a assegurar sua cadeia de suprimentos 
e a manutenção de suas atividades, a empresa manteve sua política de manter em nível mais elevado, os estoques de alguns produtos intermediários de 
maior consumo. Felizmente, apesar das dificuldades enfrentadas, a empresa pode manter suas operações normais, sem interrupções, atingindo ao final do 
ano a produção de 1.176 kg de ouro (equivalentes 37.798 oz), superando seu planejamento realizado ao final de 2020. O ambiente de incertezas trazidas pela 
pandemia, fez com que as cotações internacionais do ouro mantivessem os níveis de cotações elevados observados em 2020. Os preços médios do ouro 
em 2021 mantiveram-se em 1.800 comparados aos 1.770 observados em 2020. O contrato assinado com a Umicore em janeiro de 2020 teve continuidade. 
100% da produção da empresa foi destinada a esse cliente, representando vendas de 1.193 kg (38.341 onças). Ao longo do ano, como demonstrado acima, 
os preços do ouro no mercado internacional mantiveram cotações significativamente elevadas. Apesar das dificuldades operacionais e logísticas trazidas pela 

pandemia, que de alguma forma ainda foram sentidas em 2021, o preço do ouro, juntamente com as cotações do dólar, permitiu que a empresa superasse 
suas previsões iniciais em termos de faturamento e geração de caixa, alcançando resultados expressivos. Com objetivo de permitir melhor recuperação de 
suas reservas em sua mina subterrânea, a empresa investiu ao longo de 2021 na construção de uma planta de paste fill, para preenchimento da área ante-
riormente ocupada por realces já lavrados, permitindo a lavra de todas as reservas anteriormente identificadas. Essa planta ficou operacional em março/2022, 
consumindo investimentos de BRL 18 milhões. Os resultados da operação dessa planta serão observados na operação da empresa ao longo de 2022 e anos 
futuros. Ainda em 2021, através de sua controladora Ero Gold foi realizada uma operação de “streaming” através do acordo firmado entre a controladora 
Ero Gold e a Royal Gold, de 25% do volume de suas reservas de ouro, conforme volumes certificados em seu relatório de recursos e reservas referentes ao 
ano de 2021. Através dessa operação, a controladora da Companhia recebeu adiantamento no valor total de USD 110 milhões, que serão pagos através da 
entrega do volume total de 93.000 onças, equivalentes a 25% das reservas certificadas. Os recursos obtidos nessa operação serão utilizados para expansão 
da capacidade de investimento do grupo Ero, na companhia e em outros ativos considerados estratégicos. A NX Gold efetuará vendas a sua controladora 
que é responsável pela entrega do produto a Royal Gold. Em 2021, a empresa continuou sua estratégia de investimentos em geologia, para aumento do 
volume de seus recursos e reservas. Ao longo de 2021 foram investidos BRL 38,8 milhões e, de acordo com os resultados de seus Padrões de Divulgação do 
Instrumento Nacional 43-101 para Projetos Minerais atualizados em 2021 (30 de setembro de 2021), o volume de reservas da Companhia atingiu 9.543 kg de 
ouro (306.8 Oz) e recursos de 11.113 kg de ouro (357.3 Oz). Esses números permitiram estender a vida útil da empresa para 2026. A continuidade do preço 
do ouro em patamar favorável, levou a empresa a projetar os gastos em geologia para o exercício de 2022, em orçamento aprovado pelo conselho ao final 
de 2021, em volumes estimados em USD 10 milhões. A empresa continua atenta as demandas adicionais trazidas pelas variantes da pandemia, cujos efeitos 
infelizmente se estendem por períodos maiores do que os inicialmente imaginados pelo governo e sociedade em geral. Ao final de 2021, a empresa contava 
com 99% de seus funcionários com a proteção vacinal completa. Nossas ações atualmente são pautadas por 4 pontos: segurança dos nossos funcionários e 
prestadores de serviços; continuidade normal de nossas operações; produção com baixo custo de produção e ações para aumento dos volumes de recursos e 
reservas. E continuamos seguindo nosso planejamento com a execução de ações de mitigação dos riscos, o que tem nos permitido crescer nossas operações 
mesmo em um cenário bastante adverso. Agradecemos o apoio dos nossos acionistas, a dedicação e comprometimento de nossos funcionários, e a parceria 
de nossos fornecedores e de nosso cliente. Com certeza essas ações combinadas nos ajudaram a passar com sucesso por mais um ano atípico e desafiador.

ximada de 5 anos. j. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: O contas 
a receber de clientes são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das 
disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de 
clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensu-
rado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são 
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um compo-
nente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação 
e mensuração subsequente: A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios 
em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o ne-
gócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: 
• as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles in-
cluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de 
juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a 
duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou 
a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; • como o desempenho da carteira é avalia-
do e reportado à Administração da Companhia; • os riscos que afetam o desempenho do modelo de 
negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos 
são gerenciados; • como os gerentes do negócio são remunerados – por exemplo, se a remuneração é 
baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e • a frequência, o 
volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais ven-
das e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em 
transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira 
consistente com o reconhecimento contínuo dos Ativos da Companhia. Os Ativos financeiros mantidos 
para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados 
ao valor. Ativos financeiros – avaliação sobre os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos 
de principal e juros. Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo finan-
ceiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinhei-
ro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado pe-
ríodo de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e 
custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratu-
ais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal 
e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia 
mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa con-
dição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: • eventos contingentes que modifiquem o valor 
ou o a época dos fluxos de caixa; e • termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas vari-
áveis; e • o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • os termos que limitam o acesso da Companhia 
a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na performance de um ativo). 

Ativos financeiros 
a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líqui-
do, incluindo juros, é reconhecido no resultado. No entanto, veja a nota explicativa 
28 para derivativos designados como instrumentos de hedge.

Ativos financeiros 
a custo amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizan-
do o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por 
impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é 
reconhecido no resultado.

Instrumentos  
patrimoniais a 
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos 
são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente 
claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados 
líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não possui instrumentos financeiros de VJORA, assim 
como instrumentos de dívida e patrimoniais a VJORA. A Companhia classificou os ativos financeiros 
nas categorias de ativos financeiros a VJR e a custo amortizado. Passivos financeiros – classificação, 
mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram classificados como men-
surados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor 
justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou 
for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensu-
rados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos 
financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho 
ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhecimento: Ativos 
financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos 
de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos 
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem 
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e 
também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere 
ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e 
benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Pas-
sivos financeiros: A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual 
é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os 
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, 
caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. 
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contra-
prestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é 
reconhecida no resultado. (iv) Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha 
atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los 
em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. k. Redução ao valor 
recuperável (Impairment): (i) Ativos não financeiro: Em cada data de reporte, a Companhia revisa os 
valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia (ou seja, estoques e ativos fiscais diferidos) 
são revistos em cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. 
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ativos em de-
senvolvimento (ativos de exploração e avaliação) que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor 
recuperável é estimado todo ano, próximo à data de apresentação. A fim de testar o valor recuperável, 
os ativos são agrupados no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa de uso contínuo, 
que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou unidades geradoras 
de caixa (UGCs). O valor recuperável de um ativo ou de uma UGC é o maior dentre o seu valor em uso 
e o valor justo deduzido de despesas de venda. O valor em uso baseia-se nos fluxos de caixa futuros 
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes de impostos que reflita as 
avaliações de mercado atuais do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da 
UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou 
de uma UGC exceda seu valor recuperável. Perdas de valor são calculadas como a diferença entre o 
valor contábil de um ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa 
de juros efetiva original do ativo. Perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma provisão. 
Quando a Companhia considera que não há perspectivas realistas de recuperação do ativo, os valores 
relativos são baixados. Se o valor da perda por redução ao valor recuperável diminuir posteriormente e 
a diminuição puder ser relacionada com objetividade a um evento ocorrido após o reconhecimento da 
perda por redução ao valor recuperável, então a perda por redução ao valor recuperável previamente 
reconhecida é revertida por meio do resultado. l. Provisões: As provisões são determinadas por meio do 
desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações 
atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. 
Os efeitos do desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado 
como despesa financeira. (i) Participação nos resultados: Reconhecido no balanço patrimonial pelo 
montante calculado da exigibilidade quando a Companhia gera certas metas predefinidas que são atingi-
das. (ii) Recuperação ambiental e desmobilização de ativos: Obrigação constituída a partir de laudo 
técnico preparado por um terceiro avaliador considerando o valor presente dos custos a serem incorridos 
para desmobilização da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que vem sendo 
amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. (iii) Perdas com processos 
judiciais: Provisão reconhecida quando a Companhia tem uma obrigação presumida ou legal que possa 
ser estimada de modo confiável em decorrência de evento passado, e é provável que um dispêndio 
financeiro seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas com base nas melhores 
estimativas do risco envolvido e dos fluxos de caixa futuros esperados. Uma provisão para perdas com 
processos judiciais é registrada mediante a avaliação e quantificação de ações judiciais cuja perda seja 
considerada provável na opinião da Administração e de seus advogados. 

Eduardo De Come Wagner Oliveira Pinheiro
Diretor Executivo Financeiro Contador CRC RJ 111105/O-5

Aos Adminsitradores, Conselheiros e Acionistas da NX Gold S.A. Nova Xavantina - MT. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da NX Gold S.A. (Companhia), que compreendem o balan-
ço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
NX Gold S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des-
critas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o 
relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi-
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administra-
ção pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-

monstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de au-
ditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Conclu-
ímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modifi-
cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respei-
to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. Salvador, 31 de maio de 2022. KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC 
SP-014428/F-7. Hidelbrando Oliveira de Abreu Filho - Contador - CRC BA-029520/O-7. 
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