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Brasil está preparado para impactos
econômicos da guerra, diz Tesouro
rante o dia. O dólar comercial,
que na quarta-feira (23) tinha fechado em R$ 5, estava sendo vendido a R$ 5,10, depois de atingir
R$ 5,15 por volta das 15h.
“É importante lembrar a posição em que o Brasil se encontra.
Em termos de dívida pública, estamos em situação muito confortável. A gente tem só 5% da dívida
em dívida externa e a participação
do estrangeiro [na dívida interna]
no Brasil é de pouco mais de 10%.
A gente tem 100% da necessidade de financiamento de 2022 em

caixa. A gente tem mais de US$
350 bilhões de reserva internacional. O Brasil está bem estruturado para alguma volatilidade internacional”, afirmou Valle.
Quanto a eventuais leilões do
colchão da dívida pública, tipo
de medida tomada em momentos de turbulência extrema no
mercado financeiro, o secretário comentou que o Tesouro só
poderá tomar qualquer decisão
depois de aguardar como o conflito vai se desenrolar e se haverá impactos em outros países.

“O Tesouro está com o caixa
confortável. A gente acompanha
o mercado permanentemente.
Estamos atentos e tomaremos
as medidas que forem necessárias. Mas, neste momento, acho
que está cedo e que estamos bem
posicionados”, afirmou Valle.
O secretário deu as explicações ao comentar o resultado
primário de janeiro. No mês passado, as contas do governo central tiveram superavit primário
recorde de R$ 76,5 bilhões.
(Agencia Brasil)

Superávit primário bate recorde e
totaliza R$ 76,5 bi em janeiro
Impulsionadas pelo aumento da arrecadação em janeiro,
as contas do Governo Central
- Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central iniciaram 2022 com superávit
recorde. No mês passado, o resultado ficou positivo em R$
76,539 bilhões.
Esse foi o melhor resultado
para todos os meses desde o início da série histórica, em 1997.
O segundo melhor havia sido
registrado em outubro de 2016
(superávit de R$ 52,9 bilhões a
preços atuais) e em setembro de
2010 (R$ 51,1 bilhões a preços
atuais). Nas duas ocasiões, no
entanto, o superávit havia sido
inflado por receitas atípicas.
O superávit primário representa a economia de recursos
pelo governo desconsiderando o
pagamento dos juros da dívida
pública. O resultado de janeiro
veio melhor que o esperado pelas instituições financeiras. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal,
divulgada todos os meses pelo
Ministério da Economia, os analistas de mercado esperavam resultado positivo de R$ 44 bilhões no mês passado.
Em outubro de 2016, ocorreu uma repatriação de recursos

mantidos por brasileiros no exterior. Na ocasião, o governo
concedeu uma anistia a quem
trouxesse dinheiro de volta ao
país, sem a acusação de crime
de evasão de divisas. Em 2010,
o resultado foi impulsionado
pela capitalização da Petrobras,
durante o processo de cessão
onerosa do petróleo na camada
pré-sal.
Apesar do superávit em janeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estipula
meta de déficit primário de R$
170,5 bilhões para este ano. O
Orçamento Geral da União de
2022 reduziu a estimativa de
déficit para R$ 79,3 bilhões,
mas o valor levado em conta
para o cumprimento das metas
fiscais é o da LDO.
Arrecadação atípica
O resultado de janeiro deste
ano decorreu do aumento das
receitas e da relativa estabilidade das despesas. No mês passado, as receitas líquidas cresceram 30,5% em relação a janeiro
do ano passado em valores nominais. Descontada a inflação, o
crescimento ficou em 18,2%
acima do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo

(IPCA). As despesas totais cresceram 12,9% em valores nominais e 2,2% acima do IPCA na
mesma comparação.
No mês passado, dois fatores impulsionaram o crescimento das receitas: as arrecadações
atípicas do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido decorrentes de lucros maiores que o previsto pelas empresas e o adiamento do pagamento de quotas do Imposto de Renda em 2021, por causa da segunda onda da pandemia de covid19. Como a medida não se repetiu neste ano, a arrecadação
subiu além do previsto.
O crescimento de R$ 8,1 bilhões no pagamento de royalties também ajudou os cofres federais. As receitas subiram
81,9% acima da inflação em janeiro na comparação com o
mesmo mês do ano passado,
impulsionada pela alta no preço
internacional do petróleo, que
está na maior cotação em oito
anos por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia.
Despesas
Do lado das despesas, aumentaram os gastos com despe-

sas obrigatórias com controle de
fluxo, que subiram R$ 5,6 bilhões (+53,9%) acima da inflação em janeiro na comparação
com o mesmo mês de 2021. A
alta foi impulsionada pelo pagamento do benefício mínimo de
R$ 400 do Auxílio Brasil.
Em contrapartida, os gastos
com o funcionalismo federal caíram 6,9% descontada a inflação,
refletindo o congelamento de
salários dos servidores públicos
que vigorou entre junho de 2020
e dezembro de 2021. As despesas com a Previdência Social recuaram 1,3%, também considerando a inflação, por causa da
reforma aprovada em 2019.
Em relação aos investimentos (obras públicas e compra de
equipamentos), o governo federal investiu R$ 742 milhões em
janeiro, queda de 21,5% em relação ao mesmo mês de 2021,
descontada a inflação pelo
IPCA. O recuo ocorre perante
uma base fraca de comparação.
Em janeiro do ano passado, o
Orçamento não tinha sido aprovado, e todos os investimentos
eram executados apenas com
restos a pagar (verbas autorizadas em anos anteriores). (Agencia Brasil)

Caixa tem lucro líquido de
R$ 17,3 bilhões em 2021
A Caixa Econômica Federal
informou na quinta-feira (24)
que teve lucro líquido de R$ 17,3
bilhões em 2021, o que representa crescimento de 31,1% na comparação com 2020. No quarto trimestre do ano passado, o lucro
do banco totalizou R$ 3,2 bilhões, um aumento de 0,3% em
relação ao terceiro trimestre.
Em 2021, a carteira de crédito ampliada registrou saldo de
R$ 867,6 bilhões, crescimento
de 10,2% em relação a 2020.
Segundo o balanço do banco, no
quarto trimestre de 2021 foram
concedidos R$ 114,7 bilhões
em crédito, aumento de 5,2%
em comparação com o mesmo
período de 2020.
Segundo a Caixa, no quarto
trimestre de 2021 a margem financeira alcançou R$ 11,5 bilhões. O valor corresponde a um
aumento de 8,5% na comparação com o mesmo período de
2020. O crescimento é decorrente, principalmente, dos aumentos de 27,2% no resultado

com operações de títulos e valores mobiliários e de 16,2%
nas receitas com operações de
crédito.
O banco disse, ainda, que, no
mesmo período, as receitas provenientes da carteira de crédito
totalizaram R$ 19,8 bilhões, aumento de 15,8% em relação ao
quarto trimestre de 2020.
O destaque nas receitas com
operações de crédito fica com
as operações voltadas para o
agronegócio, que apresentaram
crescimento 187,9% no ano passado. As operações de saneamento e infraestrutura aumentaram 43,5%; o crédito para pessoa jurídica, 21,8%, e o crédito
para pessoa física, 14,4%.
Já a inadimplência fechou o
quarto trimestre em 1,95%, uma
redução de 0,21 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2021.
Financiamento
Em relação ao financiamento para a casa própria, a Caixa

informou que, no acumulado de
2021, foram contratados R$
140,6 bilhões, considerando os
recursos do Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimos
(SBPE) e do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
Essa contratação é 20,8% maior que a realizada em 2020. No
quarto trimestre, o saldo foi de
R$ 557,6 bilhões, incluindo o
Construcard.
“O banco segue como o maior financiador da casa própria
no país, com 66,5% de participação no mercado. Esse resultado é fruto direto das ações dos
últimos dois anos, que incluem
as reduções de taxas, criação de
produtos e implementação da
jornada digital do financiamento”, explicou a Caixa.
Ela disse, também, que pagou
R$ 250,4 bilhões em benefícios sociais continuados e emergenciais, que contemplam os
programas Bolsa Família, Seguro-Desemprego, Abono Salarial, benefícios previdenciários do

Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e demais benefícios continuados de transferência de renda.
A arrecadação com as loterias fechou 2021 em R$ 16,9
bilhões em todas as modalidades, com repasse de R$ 7,5 bilhões em benefícios sociais previstos em lei.
A Caixa destacou no balanço
a extinção da Caixa Participações (CaixaPar), aprovada em
assembleia no dia 29 de dezembro de 2021.
“Com a incorporação do restante das parcelas patrimoniais
referentes à totalidade das ações
da subsidiária, a incorporação
foi realizada pelo valor contábil
conforme balanço patrimonial,
apurado em 30 de junho de
2021, tendo como patrimônio
líquido o valor de R$ 3,8 bilhões, devidamente auditado e
ratificado pelo Laudo de Avaliação Contábil por empresa especializada”, informou. (Agencia
Brasil)

Clima Econômico do Brasil é o pior
entre dez países latinos, diz FGV
O Índice de Clima Econômico (ICE), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 2,8 pontos no primeiro
trimestre deste ano em relação
ao trimestre anterior. Com
isso, o indicador, construído
com base na avaliação de especialistas em economia do
país, chegou a 60,6 pontos em
uma escala de 0 a 200 pontos.
É o pior resultado desde o
segundo trimestre de 2020
(40,8 pontos). A queda foi puxada pelo recuo de 39,1 pontos
no Índice da Situação Atual, que
mede a opinião dos especialistas em relação ao presente, e que
atingiu 15,4 pontos. O Índice de
Expectativas, que mede a avali-

ação em relação ao futuro, por
outro lado, subiu 42,7 pontos e
chegou a 115,4 pontos.
O ICE também é medido em
outros países da América Latina, sempre com base na opinião de especialistas desses
locais. O ICE brasileiro ficou
abaixo da média da região (79
pontos) e teve o pior desempenho entre as dez nações latino-americanas. No trimestre
anterior, a Argentina ocupava a
última posição.
O melhor índice ficou com
o Uruguai (135,4 pontos), seguido por Paraguai (113,6 pontos), Colômbia (109,4 pontos),
Equador (93,7 pontos) e México (81,3 pontos).

Ficaram abaixo da média latino-americana, além do Brasil,
Argentina (67 pontos), Bolívia
(71,4 pontos), Chile (71,7 pontos) e Peru (78,4 pontos).
Na comparação com o trimestre anterior, a América Latina perdeu 1,4 ponto. Entre as
principais perdas, destacam-se
Colômbia (-28,2 pontos), Equador (-23,8 pontos), Paraguai (19,7 pontos) e Bolívia (-15,9
pontos).
Os únicos países que tiveram
crescimento em relação ao trimestre anterior foram Argentina (29,8 pontos) e Uruguai (15,7
pontos). A perda de 2,8 pontos
do Brasil foi o terceiro melhor
resultado da região.

A previsão de crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB)
para o Brasil em 2022, segundo
os especialistas consultados
pela FGV, recuou de 1,8% no
quarto trimestre de 2021 para
0,7% no primeiro deste ano.
Também é o pior resultado entre os dez países da região.
A previsão de crescimento
médio na América Latina é de
2,2% para 2022. As melhores
previsões são para Colômbia
(3,9%), Bolívia (3,8%), Paraguai (3,6%) e Uruguai (3%).
As demais previsões são:
Peru (2,7%), Equador
(2,6%), México (2,5%), Argentina (2,5%) e Chile
(2,4%). (Agencia Brasil)
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Joe Biden anuncia
maior sanção
econômica da
história à Rússia
Durante coletiva realizada na Casa Branca, em Washington, o
presidente norte-americano Joe Biden anunciou sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia, iniciada na madrugada da quintafeira (24). Segundo Biden, essa é “A maior sanção econômica já
vista na história.”
O presidente disse que as medidas terão início nos próximos
dias. “A Rússia não poderá negociar nem em dólares, nem em
euros nem em ienes”. Segundo Biden, os títulos do governo russo já caíram mais de 30%. A moeda do país, o rublo, também
segue em desvalorização perante o mercado internacional.
Biden anunciou que todos os ativos dos bancos russos nos
Estados Unidos (EUA) serão congelados. “Temos US$ 1 trilhão
em ativos congelados; um terço dos bancos russos serão cortados do sistema financeiro SWIFT”, revelou. O sistema SWIFT é
uma cooperação internacional que conecta instituições financeiras em mais de 200 países, e que é controlado pelos bancos
centrais dos países que integram o G-10 - grupo das 10 maiores
economias do mundo.
Biden disse que os EUA reduzirão o acesso da Rússia à tecnologia e a financiamentos em setores estratégicos, como o aeroespacial. “Nossas ações afetarão mais da metade das exportações de alta tecnologia”, complementou.
O presidente norte-americano destacou ainda que “Os EUA
não estão fazendo isso sozinhos, Há meses estamos construindo
uma coalizão de parceiros”, disse, citando França, Austrália,
Reino Unido, e Nova Zelândia. Momentos antes da entrevista,
Biden já havia alinhado as sanções anunciadas com os outros líderes do G7 - grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados
Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. “Estão todos aliados”, informou.
Sobre os fornecimentos de combustíveis e gás natural, o político pediu para que as petrolíferas norte-americanas não se
aproveitem da situação para aumentar preços. Ele garantiu que
os EUA estão se coordenando com produtores de petróleo para
garantir o fornecimento de energia global, e que há reservas de
petróleo disponíveis.
Defesa de aliados
“Este foi um ataque premeditado”, disse Biden. Ele lembrou
que, durante muitas semanas vinha alertando o mundo do que
ocorreria. E, segundo ele, quando o Conselho de Segurança da
Organização das Nações Unidas (ONU), estava prestes a se reunir, Putin atacou a Ucrânia.
De acordo com Joe Biden, o presidente russo, Vladimir Putin, usou diversas desculpas para invadir o país vizinho, mas nenhuma se mostrou verossímil. “A escolha de Putin não se justifica. Nunca foi uma questão de se defender mas de proteger o
império”, disse.
Biden disse ainda que a verdadeira intenção de Putin seria a
recriação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
“É disso de que se trata essa guerra”, disse.
Joe Biden disse que, em conversa com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, realizada na quarta-feira (23), garantiu que ajudaria na condução do país oferecendo “alívio militar”,
mas não explicou o que significaria isso.
Um encontro de 30 aliados da Organização do Atlântico Norte
(Otan) deve acontecer nesta sexta-feira (25) para definir os próximos passos em relação às ações de guerra da Rússia. Na hipótese de futuras agressões a nações já integradas no tratado, Biden afirmou que “os Estados Unidos vão defender os aliados com
toda sua força. A Otan está mais unida do que nunca.”, disse.
O presidente disse que ainda não está pronto para revelar qual
posicionamento foi negociado com a China sobre o conflito.
(Agencia Brasil)

Chanceler alemão
alerta para que o
conflito na Ucrânia
não se espalhe
O Ocidente empregará todos os recursos disponíveis para
garantir que o conflito na Ucrânia não se espalhe para outros
países da Europa, disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, em um
discurso televisionado para a nação na quinta-feira (24).
“Putin não deve subestimar a determinação da Otan de defender todos os seus membros. Isto se aplica expressamente aos nossos parceiros da Otan nos Estados Bálticos, Polônia e Romênia,
Bulgária e Eslováquia. Não há ‘se’ ou ‘mas’”, disse o chanceler.
Scholz também disse que o presidente russo, Vladimir Putin,
sozinho, e não o povo russo, assumiu a responsabilidade pelo
ataque à Ucrânia, mas ele “não vencerá”.
“Com o ataque à Ucrânia, o presidente Putin quer voltar atrás
no tempo. Mas não há como voltar atrás no século 19, quando
grandes potências dominavam os líderes dos Estados menores”,
disse Scholz. (Agencia Brasil)
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 15.115.504/0001-24 - NIRE 29.300.010.065

FATO RELEVANTE

A TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade de Camaçari, Estado
da Bahia, na Rodovia BA 099, Km 20, SN, Distrito de Abrantes, CEP 42.840-000, inscrita no CNPJ sob nº 15.115.504/0001-24,
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria “A” (“Companhia”) em atendimento ao disposto na Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Resolução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021 e, em continuidade aos fatos relevantes divulgados em
21 de fevereiro de 2017, 10 de abril de 2019 e 13 de maio de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que
recebeu de seu acionista controlador, a Millennium Inorganic Chemicals Holding Brasil Ltda (“Ofertante”), correspondência
informando que a CVM concedeu, em 22 de fevereiro de 2022, o registro da oferta pública de aquisição de ações ordinárias
em função da alienação indireta do controle da Companhia, com adoção de procedimento diferenciado (“Ofício” e “OPA
por Alienação de Controle”). A Oferta terá por objeto a aquisição de até 99.041 ações ordinárias pelo preço de (i) no caso
de tratamento igualitário - parcela em dinheiro de R$ 13,30 e entrega equivalente a R$ 4,18 de RDA de Tronox Holdings;
e (ii) no caso de oferta alternativa em dinheiro - R$ 17,48; em ambos os casos atualizados pela Selic desde a data de
fechamento da alienação de controle da Companhia. A Oferta deverá ser lançada até o dia 4 de março de 2022, quando
serão divulgados todos os procedimentos e prazos a serem observados pelos acionistas titulares de ações ordinárias de
emissão da Companhia que desejem vender suas ações na OPA por Alienação de Controle. A Companhia manterá seus
acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento futuro em relação às informações aqui divulgadas,
nos termos da regulamentação aplicável. Camaçari/BA, 22 de fevereiro de 2022. TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL
S.A. Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras - Diretor de Relações com Investidores.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4273-14FB-3706-8C28.

O alto volume de reservas
internacionais e as poucas dívidas em dólar tornam o Brasil preparado para enfrentar a volatilidade dos mercados financeiros
ao conflito entre Rússia e Ucrânia, disse na quinta-feira (24) o
secretário do Tesouro Nacional,
Paulo Valle. Segundo o secretário, ainda é cedo para pensar em
leilões extraordinários da dívida
pública para segurar o mercado.
No fim da tarde da quinta-feira, a bolsa caiu cerca de 1,5%,
depois de recuar mais de 2% du-
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Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
CNPJ/MF nº 07.682.638/0001-07

1. Sobre a Companhia, 1.1 Aos acionistas: Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de
V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos auditores independentes,
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e expressando os resultados
alcançados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Neste exercício, a Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaQuatro”) ou (“Companhia”) ou (“Concessionária”) continuou enfatizando o aprimoramento do seu modelo de gestão operacional, incorporando
NOVAS PR¶TICAS NOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO E NA QUALIlCA¼»O DAS PESSOAS  OTIMIZANDO SUA
atuação no monitoramento, gerenciamento e comunicação com o foco no usuário, objetivando a
MELHORIACONTÁNUADASEGURAN¼A DAORIENTA¼»O DOCONFORTO DAMOBILIDADEEDAmUIDEZDASUA
linha de metrô. 1.2. Apresentação: A Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., denominada ViaQuatro, com sede em São Paulo, Capital, tem como objeto a exploração dos serviços
integrantes da concessão patrocinada para operação, manutenção e conservação dos serviços de
transporte de passageiros da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo, da estação Luz até Taboão
da Serra. 1.3. Destaques de 2021: O ano de 2021 teve cenário semelhante ao período anterior, por
conta da pandemia da doença infecciosa COVID-19, provocada pelo Coronavírus (SARS-COV-2) e
com o surgimento de outras variantes, fazendo com que as medidas adotadas, como uso de máscara, distanciamento social, higienização das mãos e outros cuidados fossem necessários pelas
pessoas. Por esse motivo, campanhas de conscientização foram realizadas no decorrer dos meses
tanto para passageiros, por meio de vídeos nos trens, avisos sonoros e postagens em redes sociais,
como para colaboradores, com lives, comunicados e orientações em outros canais internos. Por
conta disso, em 17 de maio, um posto de vacinação contra a covid-19 foi instalado nas estações
2EPËBLICAE"UTANT» DA,INHA !MARELA%MMAIO OPERlLDACONCESSION¶RIA6IA1UATROFOI
lançado no LinkedIn com a primeira publicação ocorrendo no dia 3 de maio. No mesmo mês, outro
marco importante foi a participação do presidente da CCR Mobilidade, Luis Valença, e do diretor-presidente, Francisco Pierrini no Summit Mobilidade Urbana 2021 do Estadão, ocorrido entre os
dias 18 e 20 de maio. Em 16 de outubro a ViaQuatro completou 11 anos de operação e manutenção.
Nesse mesmo mês a Companhia também foi convidada a participar do 5º Workshop de Melhores
Práticas da ANPTrilhos, tendo a oportunidade de apresentar cases de saúde mental. Com o tema
diversidade e inclusão sempre presente, a equipe da concessionária apoiou a organização de um
pedido de casamento de um casal homoafetivo que aconteceu na Linha 4 em 21 de novembro. E no
dia 17 de dezembro foi inaugurada a Estação Vila Sônia, a 11ª estação da Linha 4-Amarela, com
um trecho de 1,5 km, contando então a Companhia com um total de 12,8 km, ligando a região da
Luz, no centro de São Paulo, à Vila Sônia, na Zona Oeste. 2. Desempenho Econômico-Financeiro:
Em R$ mil
2020
2021
Var %
Receita operacional bruta (incluída a receita de construção)
362.434 1.758.297 385,14%
Receita operacional bruta (excluída a receita de construção)
314.291 1.725.829 449,12%
- Outras receitas
314.291 368.725
17,32%
Deduções da receita bruta
(13.444) (5.611) -58,26 %
Receita líquida (excluída a receita de construção)
300.847 1.720.218 471,79%
(+) Receita de construção
48.143 32.468 -32,56 %
Custos e despesas (a)
(295.780) (309.229)
4,55%
- Depreciação e amortização
(73.307) (78.968)
7,72%
- Serviços de terceiros
(34.290) (51.720)
50,83%
- Custo com pessoal
(81.997) (98.738)
20,42%
- Custo de construção
(48.143) (32.468) -32,56 %
- Outros custos e resultados operacionais
(58.043) (47.335) -18,45 %
EBIT ajustado
53.210 1.443.457 2.612,76%

Relatório da Administração (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Em R$ mil
2020
2021
Var % ções de aprendizagem e aplicou 91 temas na totalidade, atingindo 1.063 colaboradores durante
Margem EBIT ajustada (b)
18%
84% 374,43% o ano de 2021. 4. Sustentabilidade: A sustentabilidade subsidiada pelos pilares ESG é um tema
EBIT (c)
53.210 1.443.457 2.612,76% estratégico do Grupo CCR para impulsionar a geração de valor para seus acionistas, clientes,
Margem EBIT
15%
82% 440,16% fornecedores, sociedade, colaboradores e todos os outros públicos de relacionamento. Nossa
(+) Depreciação e amortização
73.307 78.968
7,72% cultura de sustentabilidade permeia os negócios e é fortalecida por uma estrutura de gestão
EBITDA (c)
126.517 1.522.425 1.103,34% DEDICADAAAVALIAREMITIGAROSRISCOS POTENCIALIZARASOPORTUNIDADESAlMDEAMPLIAROSIMPAC
Margem EBITDA
36%
87% 139,61% tos positivos nos vieses ambientais, sociais e econômicos em nossas operações. Essa visão esEBITDA ajustado (d)
126.517 1.522.425 1.103,34% tratégica é assegurada por uma estrutura de governança para que a sustentabilidade ocorra de
Margem EBITDA ajustada (d)
42%
89% 110,45% forma transversal em todo o Grupo CCR, desde o Conselho de Administração (CA) até as concesResultado Financeiro Líquido
(38.008) (44.504)
17,09% sionárias que administram os ativos de infraestrutura. A atuação do Comitê de Riscos e ReputaLucro antes do IR & CS
15.202 1.398.953 9.102,43% ção, que assessora o CA, contribui para estabelecer diretrizes que alinhem o desenvolvimento
Imposto de renda e contribuição social
(6.037) (462.864) 7.567,12% dos negócios às demandas e movimentos globais em prol do desenvolvimento sustentável, ao
Lucro antes da participação dos minoritários
9.165 936.089 10.113,74% aprimoramento das relações com os stakeholders e à organização das doações e patrocínios a
Lucro líquido atribuído aos acionistas da controladora
9.165 936.089 10.113,74% PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS ! DElNI¼»O DA ESTRAT½GIA CORPORATIVA DE SUSTENTABILIDADE DO 'RUPO
Endividamento bruto (e)
1.317.674 1.277.577
-3,04 % CCR é decidida de forma colegiada através da Diretoria Executiva, do Comitê de Gente e ESG e do
Investimentos (caixa)
57.253 40.895
-28,57% Conselho de Administração da CCR. A Diretoria Executiva conta com um executivo responsável
(a) Custos e despesas: os itens apresentados neste grupo (por sua natureza) são apresentados pela gestão do tema e uma equipe responsável por disseminar e internalizar os conceitos, prátiNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIA PORFUN¼»ONOSSEGUINTESGRUPOSCUSTODOSBENS cas e estratégia para as divisões de negócio. A responsabilidade pelo planejamento e análise dos
e/ou serviços prestados, despesas gerais e administrativas, outros resultados operacionais. (b) projetos socioambientais é do Instituto CCR, também responsável pela gestão do investimento
A margem EBIT ajustada, foi calculada por meio da divisão do EBIT ajustado pelas receitas líqui- socioambiental. Um sólido conjunto de políticas corporativas é a base para que a gestão da
das, excluindo-se a receita líquida de construção, dado que esta é um requerimento das práticas sustentabilidade esteja em linha com os objetivos estratégicos do Grupo CCR: • Código de Ética;
contábeis adotadas no Brasil, cuja contrapartida afeta os custos totais. (c) Calculados de acordo • Política do Meio Ambiente; • Política de Mudanças Climáticas; • Política de Responsabilidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. (d) A margem EBITDA ajustada foi calculada por Social; • Política de Gerenciamento de Riscos; • Política da Empresa Limpa. Para conhecer essas
meio da divisão do EBITDA ajustado pelas receitas líquidas, excluindo-se a receita de constru- e outras políticas do Grupo CCR, acesse seção de Governança através do endereço abaixo: www.
ção, dado que esta é um requerimento das práticas contábeis adotadas no Brasil, cuja contra- ccr.com.br/ri. Visando a transparência de suas ações, anualmente, o Grupo CCR divulga os repartida de igual valor afeta os custos totais. (e) Somatório das debêntures de curto e longo prazo sultados e avanços na gestão da sustentabilidade dos negócios por meio do seu Relatório Anual
(líquidos dos custos de transação). Receita Líquida: O principal driver do aumento comparativa- e de Sustentabilidade (RAS) de forma integrada, adotando a metodologia proposta pelo Comitê
MENTEAFOIORECEBIMENTODO2EEQUILÁBRIO&ASE EMMAR¼O REFERENTEAIMPACTOSlNANCEI Internacional para Relatos Integrados (sigla em inglês, IIRC) e dos indicadores padronizados
ros ocasionados pelos atrasos da entrega de estações da Fase 1 pelo Poder Concedente. Custos internacionalmente, propostos pela Global Reporting Initiative (GRI). Para ler edição mais recene Despesas: A Companhia adotou medidas para manter os custos em bases controladas, em te do Relatório Anual e de Sustentabilidade acesse http://www.grupoccr.com.br/sustentabilidavirtude do momento de pandemia. Resultado Financeiro Líquido: Os drivers da variação negati- de/relatorios. 4.1. Iniciativas voluntárias: O Grupo CCR participa voluntariamente de iniciativas
va nesta linha são (i) o aumento das despesas de variação cambial, em virtude da oscilação do externas capitaneadas por instituições reconhecidas pelo esforço para a promoção do desenvoldólar e euro em faturas de fornecedores estrangeiros, e (ii) devido ao aumento no IPCA e movi- vimento sustentável. Os principais movimentos aos quais a Companhia adere são: • Pacto GloMENTODEALTANATAXA3ELICAPARTIRDEMAR¼O INmUENCIANDONO#$)Imposto de Renda e Contri- bal (Organização das Nações Unidas - ONU): iniciativa da ONU que dissemina 10 Princípios a
buição Social: Aumento da apuração de impostos decorrente da melhora no Resultado por conta serem seguidos por companhias que ambicionam agir com responsabilidade e sustentabilidade.
do recebimento do Reequilíbrio Fase 1 e Compensação Financeira Fase 2. Investimentos: Varia- • Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) : plataforma da ONU que
ção decorrente do cronograma de investimentos da Fase II. 3. Estratégia e Gestão: 3.1. Gover- visa engajar governos, empresas, ONGs e cidadãos em prol do desenvolvimento sustentável. •
nança Corporativa: A ViaQuatro possui uma estrutura de governança corporativa que inclui o Carbon Disclosure Program (CDP) : coalizão internacional que fomenta a publicação de inventáConselho de Administração e a Diretoria Executiva. A composição da alta gestão busca valorizar rios de GEE (Gases do Efeito Estufa) e informações sobre a gestão das emissões para o público
o equilíbrio e a igualdade de oportunidades durante os processos de tomada de decisão. Por isso, investidor. • Global Reporting Initiative (GRI) : organização multistakeholder que desenvolveu as
todos os acionistas controladores têm participação efetiva no Conselho de Administração, apro- diretrizes mais aceitas internacionalmente para o relato da gestão de sustentabilidade corporavando medidas de forma coletiva. 3.2. Gestão de Pessoas: A Companhia acredita na capacidade tiva. • Relato Integrado (IIRC) : o principal objetivo desse framework é explicar para os stakeholcriativa, realizadora e transformadora do ser humano, o que motiva a realização de um trabalho ders como a companhia gera valor ao longo do tempo, em diferentes tipos de capitais. 4.2. InsEMEQUIPE LEVANDOAORGANIZA¼»OASUPERARDESAlOSELIMITES&UNDAMENTADANESTACREN¼A A tituto CCR: /)NSTITUTO##2 ENTIDADESEMlNSLUCRATIVOS CRIADOEMRESPONS¶VELPORGERIR
empresa desenvolveu uma política de gestão de pessoas com foco na excelência da seleção, re- o investimento social do Grupo CCR, proporcionando transformação com apoio a projetos via leis
tenção e desenvolvimento das pessoas, oferecendo subsídios para promover o crescimento de de incentivo, campanhas institucionais e programas proprietários. O foco do Instituto CCR é a
SEUSPROlSSIONAIS DEMANEIRASÆLIDAERESPONS¶VEL!#OMPANHIADESENVOLVEUNOVAS3OLU inclusão social por meio de iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte.

Saiba mais em http://www.institutoccr.com.br. 4.3. Campanhas e exposições: Em 2021 foram
realizadas 124 exposições e 146 campanhas de engajamento, totalizando 270 ações, com apoio
DEPARCEIROS /.'SEINSTITUI¼ÊES%NTREESSASA¼ÊESTIVEMOSEXPOSI¼ÊESFOTOGR¶lCAS APRESENTA
ções musicais, teatrais e campanhas de saúde, realizadas por meio de incentivo direto da concessionária. Destacamos abaixo algumas das exposições e ações realizadas em 2021: • Apresentação Musical Banda Embu das Artes; • Expo pelo Brasil: Alagoas; • Protect Us Kids; • Os
DESAlOS DE UMA PANDEMIA HISTÆRIA QUE NINGU½M CONTA s !PRESENTA¼»O )NSTITUTO DE "ALLET
Shirlei Benevides; • Dezembro Laranja; • Protagonistas de minha história de vida; • A arte de
juntar batida e rima; • Territórios; • Coral Ordem dos Músicos do Brasil na Inauguração da estação Vila Sônia. Foram realizadas 146 campanhas de engajamento em parceria com institui¼ÊES  ÆRG»OS OU EMPRESAS  BENElCIANDO A POPULA¼»O  ENTRE AS QUAIS CITAMOS s #ANTINHO DO
desabafo e outras ações de saúde mental; • Distribuição de preservativos; • Testes de HIV; •
Distribuição de kits de saúde bucal; • Incentivo à leitura; • Arrecadação de Alimentos; • Arrecadação de Agasalhos; • Arrecadação de Lenços no Outubro Rosa; • Campanha de Vacinação; •
3ETEMBRO!MARELO#OMODESTAQUES TR¾SGRAlTES!BRACEO2ARO DE)NCENTIVO¹$OA¼»ODE3AN
gue e Metamorfose. Além da imunização de 15 mil pessoas nas campanhas de vacinação contra
a COVID-19 e outras doenças, como sarampo e febre amarela. 4.4. Prêmios e reconhecimentos:
O modelo de negócio sustentável do Grupo CCR e das suas controladas tem sido reconhecido pela
sociedade continuamente. Em 2021, a Companhia recebeu prêmios e reconhecimentos de destaque, entre eles destacamos a premiação abaixo: • Prêmio UITP: A ViaQuatro ganhou o Prêmio
UITP - União Internacional de Transportes Públicos, na categoria Valores Institucionais pelo case
“Novo Propósito & Cultura – Viva Seu Caminho” em 3 de dezembro. Junto com outras concessionárias da CCR Mobilidade, a Linha 4-Amarela consolidou e apresentou projetos voltados à saúde
mental). Pesquisa de Satisfação: Visando evitar aglomerações e auxiliando no combate ao COVID 19, não foi realizada a Pesquisa do índice de Satisfação do Usuário (ISU) em 2021. Em alinhamento com o Poder Concedente e após decreto do Governo Estadual sobre a Pandemia, foi
determinado para efeitos contratuais a manutenção do índice apontado em outubro de 2019. O
levantamento desta pesquisa havia apontado 93,2% no ISU – Índice de Satisfação do Usuário.
Além do bom atendimento dos colaboradores e da rapidez na viagem, a pesquisa ressaltou que
a inauguração de novas estações impactou positivamente a percepção de melhorias. 5. Considerações Finais: 5.1. Agradecimentos: A ViaQuatro agradece a todos os nossos clientes, aos
ACIONISTASPELOAPOIOECONlAN¼ADEPOSITADOSNAEQUIPEDEDIRE¼»ODA#OMPANHIA AO'OVERNO
DO%STADODE3»O0AULO AOSFORNECEDORES INSTITUI¼ÊESlNANCEIRAS SEGURADORASPELAPARCERIA
desenvolvida. Agradecemos também aos nossos colaboradores pela dedicação e trabalho, funDAMENTAISPARAASUPERA¼»ODOSDESAlOSNOANODE5.2. Auditores Independentes: Em
NOSSORELACIONAMENTOCOMO!UDITOR)NDEPENDENTE BUSCAMOSAVALIAROCONmITODEINTERESSESCOM
trabalhos de não auditoria com base no princípio de que, o auditor não deve auditar seu próprio
trabalho, exercer funções gerenciais e promover nossos interesses. Entretanto não contratamos
nossos Auditores Independentes para trabalhos diversos daqueles correlatos à auditoria externa.
!SINFORMA¼ÊESlNANCEIRASAQUIAPRESENTADASEST»ODEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTA
DASNO"RASIL APARTIRDEDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASAUDITADAS!SINFORMA¼ÊESN»OlNANCEIRAS 
assim como outras informações operacionais, não foram objetos de auditoria por parte dos auditores independentes. 5.3. Cláusula Compromissória: A Companhia está vinculada à arbitragem
na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme cláusula compromissória constante em seu
estatuto social.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.
A Administração.

Demosntrações dos resultados dos exercícios para os exercícios
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETO
lNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
PARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
2021
2020
Receita operacional líquida
19 1.752.686 348.990 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Custos dos serviços prestados
Lucro líquido do exercício
936.089
9.165
Custo com pessoal
(84.220) (69.351)
Ajustes por:
Custo de construção
(32.468) (48.143)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
442.185
6.037
Depreciação e amortização
12 e 13 (74.763) (69.292)
Depreciação e amortização
78.968 73.307
Serviços
(33.450) (18.806)
Baixa ativo imobilizado e intangível
170
78
Materiais, equipamentos e veículos
(12.220) (10.438)
(Reversão) provisão para perda esperada - contas a receber
(62)
95
Energia elétrica
(27.253) (28.230)
Juros e variação monetária com partes relacionadas
153
Seguros
(4.422) (4.657)
2ENDIMENTODEAPLICA¼»OlNANCEIRA
4.627
Provisões de IPTU
(3.632) (3.658)
Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros
2.844
8.539
3.682 (6.350)
Outros
Juros e variação monetaria sobre debêntures
142.798 102.178
(268.746) (258.925)
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
1.581
1.796
Lucro bruto
1.483.940 90.065
Atualização monetária para riscos cíveis, administrativos,
Despesas operacionais
trabalhistas e previdenciários
279
1.475
Despesas gerais e administrativas
2ECEITADEREMUNERA¼»ODOATIVOlNANCEIRO
(290.267)
Despesas com pessoal
(14.518) (12.646)
Capitalização de custos de debêntures
(97.558) (69.827)
Serviços
(18.270) (15.484)
1.221.807 132.843
Depreciação e amortização
12 e 13 (4.205) (4.015) Variação nos ativos e passivos
Materiais, equipamentos e veículos
(840) (1.167)
(Aumento) redução dos ativos
Água, luz, telefone, internet e gás
(421)
(293)
Contas a receber
15.136 (8.353)
Imobilizado
Contribuições a sindicatos e associações de classes
(259)
(344)
!TIVOlNANCEIRO
(1.066.837)
Intangível
Reversão/(provisão) para perda esperada - contas a receber
62
(95)
Contas a receber - partes relacionadas
(33)
(647)
Infraestrutura em construção
Reversão/(provisão) para riscos cíveis, administrativos,
Tributos a recuperar
3.552 (7.826)
Total do ativo não circulante
trabalhistas e previdenciários
512 (1.891)
Adiantamento a fornecedores
669
777
Total do ativo
Despesas, provisões e multas indedutíveis
(11)
(203)
Estoques (materiais sobressalentes)
(3.837) (11.092)
(2.986) (1.288)
Outros
2ECEBIMENTODEATIVOlNANCEIRO
129.125
(40.936) (37.426)
Despesas antecipadas e outros
(452)
1.474
$EMONSTRA¼ÊESDASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDE$EZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
Outros resultados operacionais
453
571
Capital social
Reserva de lucros
1.443.457 53.210
2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
Aumento (redução) dos passivos
Retenção Dividendos adicionais
Lucros Ajustes de avaliação
2ESULTADOlNANCEIRO
20 (44.504) (38.008)
Fornecedores
(3.399)
2.386
Subscrito
A integralizar
Legal de Lucros
Total Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social
propostos acumulados
patrimonial
1.398.953 15.202
Fornecedores - partes relacionadas
(1.518)
2.881
Saldos em 1º de janeiro de 2020
149.607
(9.222)
28.077
47.032
1.791
217.285 Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos
10 (462.864) (6.037)
Obrigações sociais e trabalhistas
7.806 (8.847)
Lucro líquido do exercício
9.165
9.165 Lucro líquido do exercício
936.089
9.165
Impostos e contribuições a recolher
15.405
6.301
Ajustes de avaliação patrimonial
(1.791)
(1.791)
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social
(19.176) (40.428)
Distribuição de dividendos em 14 de abril de 2020
(47.032)
(47.032)
Demonstrações dos resultados abrangentes para
Pagamento de provisão para riscos cíveis, administrativos,
Destinações:
OSEXERCÁCIOSlNDOSEMDE$EZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
trabalhistas e previdenciários
(2.372) (1.380)
Dividendos mínimos obrigatórios
(2.291)
(2.291)
2021 2020
Passivo de contrato
- (5.114)
6.874
(6.874)
Reserva de retenção de lucros
936.089 9.165
149.607
(9.222)
28.077
6.874
175.336 Lucro líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Outras contas a pagar
(4.241)
7.549
Lucro líquido do exercício
936.089
936.089 Outros resultados abrangentes
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
291.635 70.524
)TENSQUESER»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEPARAADEMONSTRA¼»ODORESULTADO
Destinações
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Hedge accounting
- 1.176 Liquidação de operação com derivativos
Juros sobre capital próprio (líquido)
(31.870)
(31.870)
(1.569)
2.201
Ativação de hedgeDEmUXODECAIXA
- (3.890) Aquisição de ativo imobilizado
Juros sobre capital próprio (IRRF)
(5.514)
(5.514)
(2.672) (8.327)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
923 Adição de ativo intangível
Dividendos mínimos obrigatórios
(202.152)
- (202.152)
(36.651) (50.448)
- (1.791) Outros de Ativo imobilizado e intangível
Dividendos adicionais propostos
696.553
(696.553)
323
936.089 7.374 !PLICA¼ÊESlNANCEIRASLÁQUIDASDERESGATE
Saldos em 31 de dezembro de 2021
149.607
(9.222)
28.077
6.874
696.553
871.889 Total do resultado abrangente do exercício
(4.627) 189.208
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Aplicações na conta reserva
(78.200)
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Caixa
líquido
(usado
nas)
proveniente
das
atividades
de
investimento
(123.399)
132.634
1. Contexto operacional: a) Constituição e objeto: A Concessionária da Linha 4 do Metrô de São a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços HedgeDEmUXODECAIXA: hedgeDEEXPOSI¼»O¹VARIABILIDADENOSmUXOSDECAIXAQUESEJAATRIBUÁVELA
Paulo S.A. (“Companhia”, “Concessionária” ou “ViaQuatro”), domiciliada a Rua Heitor dos Prazeres, PARAUMCLIENTE!SCINCOETAPASMENCIONADASACIMAS»O IDENTIlCA¼»ODECONTRATOSCOMCLIENTES um risco particular associado a um ativo ou passivo reconhecido (tal como todos ou alguns dos futuros &LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
nº 320, Vila Sônia, São Paulo, Capital, tem como objeto exclusivo a exploração dos serviços integrantes  IDENTIlCA¼»ODASOBRIGA¼ÊESDEDESEMPENHODOCONTRATO DETERMINA¼»ODOPRE¼ODETRANSA¼»O pagamentos de juros sobre uma dívida de taxa variável) ou a uma transação prevista altamente pro- Debêntures
Pagamentos de principal
(109.243) (41.093)
da concessão patrocinada para operação dos serviços de transporte de passageiros da Linha 4 - Ama- (4) alocação do preço da transação para obrigações de performance e; (5) reconhecimento da receita. vável e que possa afetar o resultado. A parte efetiva das mudanças no valor justo dos derivativos que
Pagamentos de juros
(73.652) (87.073)
rela do Metrô de São Paulo, da estação Luz até Taboão da Serra, com uma extensão de 8,9 km na Fase As receitas metroviárias são reconhecidas quando da utilização pelos usuários/clientes do metrô. As FORDESIGNADAEQUALIlCADACOMOhedgeDEmUXODECAIXA½RECONHECIDAEMOUTROSRESULTADOSABRAN
I, totalizando 12,8 km na Fase II, compreendendo todas as atividades necessárias ou convenientes a receitas acessórias (substancialmente receita de aluguel) são reconhecidas quando da prestação dos gentes e acumulada na rubrica hedgeDEmUXODECAIXA NOPATRIMÇNIOLÁQUIDOELIMITA SE¹MUDAN¼A Mútuos
Captações
10.800
ESTElM INCLUINDO MASN»OSELIMITANDO¹AQUISI¼»ODEBENSESERVI¼OS MONTAGENS MANUTEN¼»OE serviços. Receitas de construção: segundo a ICPC 01 (R1) , quando a concessionária presta serviços cumulativa no valor justo do item objeto de hedge, determinada com base no valor presente, desde o
Pagamentos de principal e juros
(10.953)
operação parcial dos serviços por meio de ônibus. O prazo de vigência do contrato vai até 20 de junho de construção ou melhorias na infraestrutura, contabiliza receitas e custos relativos a estes serviços, início do hedge. As perdas ou ganhos relacionados à parte
m
m
Dividendos pagos aos acionistas controladores
- (47.032)
de 2040, assegurando o prazo de operação de 30 anos, contados a partir do início da operação da Fase os quais são determinados em função do estágio de conclusão da evolução física do trabalho contram
#AIXALÁQUIDOUSADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
(183.048) (175.198)
I, conforme previsto no contrato de concessão. A Concessionária poderá explorar receitas alternativas, tado, que é alinhada com a medição dos trabalhos realizados. Uma receita não é reconhecida se há
M M
M M
M
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
(14.812) 27.960
complementares, acessórias, receita de contraprestação pecuniária e a receita tarifária. O contrato de INCERTEZASIGNIlCATIVANASUAREALIZA¼»OC )NSTRUMENTOSlNANCEIROSReconhecimento e mensuração
M
M
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
concessão foi assinado com o Poder Concedente em 29 de novembro de 2006, ocorrendo o 1° adita- inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na
m m
m
mm
No início do exercício
90.442 62.482
mento em 30 de novembro de 2007, o 2° aditamento em 29 de maio de 2008, o 3° aditamento em 18 DATAEMQUEFORAMORIGINADOS4ODOSOSOUTROSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSS»ORECONHECIDOSINICIAL
m
m
m
.OlNALDOEXERCÁCIO
75.630 90.442
de junho de 2010, o 4° aditamento em 25 de março de 2011, 5° aditamento em 26 de março de 2014 MENTEQUANDOA#OMPANHIASETORNARPARTEDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTO5MATIVOl M
M
M
M
(14.812) 27.960
e o 6° e 7° aditamento em 23 de março de 2021. O plano original de operação contratual prevê: • Fase NANCEIROAMENOSQUESEJAUMCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTEDElNANCIAMENTO
m m
m
m
m
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
I - Operação da Linha 4 - Amarela com frota de 14 trens, atendendo seis estações (Butantã, Pinheiros, SIGNIlCATIVO OUPASSIVOlNANCEIRO½INICIALMENTEMENSURADOAOVALORJUSTO MAISOUMENOS PARAUM
m
Faria Lima, Paulista, República e Luz) e o pátio de manutenção de Vila Sônia. A Fase I teve um período item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição
m
M
%
m
m
operacional mínimo de quatro anos antes do início da operação da Fase II. O início das operações OUEMISS»O5MCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTESIGNIlCATIVODElNANCIAMENTO½ m
m
m
m
m
m
m
OCORREUCONFORMEPREVISTONO4ERMO!DITIVO-ODIlCATIVON EMDEJUNHODE!TUALMENTE  mensurado inicialmente ao preço da operação. #LASSIlCA¼»OEMENSURA¼»OSUBSEQUENTE!TIVOSlNAN
m
m
m
m
m
todas as estações já estão em funcionamento. • Fase II - Operação da Linha 4 - Amarela com frota ceiros: .ORECONHECIMENTOINICIAL UMATIVOlNANCEIRO½CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAOCUSTOAMOR
m
M
M
M
M
adicional de 15 trens e todas as suas estações previstas, sendo Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinhei- tizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR. Os ativos
m
m
m
m
m
M
ros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz. O percurso da lNANCEIROS N»O S»O RECLASSIlCADOS SUBSEQUENTEMENTE AO RECONHECIMENTO INICIAL  A N»O SER QUE A
m
m
m m
M
M
estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operado por meio de ônibus. Atualmente, além das esta- #OMPANHIAMUDEOMODELODENEGÆCIOSPARAAGEST»ODEATIVOSlNANCEIROS ENESTECASOTODOSOS
m
m
m
m
ções da Fase I, também estão em operação as estações Fradique Coutinho, Higienópolis, Oscar Freire ATIVOSlNANCEIROSAFETADOSS»ORECLASSIlCADOSNOPRIMEIRODIADOPERÁODODEAPRESENTA¼»OPOSTERIOR¹
m
M
e Morumbi e Vila Sônia (atualmente em operação parcial). • Fase III - Operação sobre trilhos do trecho MUDAN¼ANOMODELODENEGÆCIOS5MATIVOlNANCEIRO½MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDER
M
M
M
m
m
m
compreendido entre as estações Vila Sônia e Taboão da Serra, cujas condições de operação serão de- ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido dentro de um
M
M
M M
M
M
M
M
M
lNIDASDURANTEAEXECU¼»ODOCONTRATODECONCESS»Os-/5-EMORANDODE%NTENDIMENTO - No dia MODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETIVOSEJAMANTERATIVOSlNANCEIROSPARARECEBERmUXOSDECAIXACONTRATU
M
M
M
m
m
02 de março de 2010, a Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., a Siemens Ltda. e a AISEsSEUSTERMOSCONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUES»ORELATIVOSSOMEN
M
M
M
M
M
M
M
M M
Hyundai Rotem Company, assinaram um memorando de entendimento mediante o qual as partes te ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é
M
aditaram determinadas cláusulas do Contrato de Fornecimento datado do dia 07 de agosto de 2008 mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado m
m m
m
m
m
m
M
M
M
M
de forma a contemplar o subfaseamento da Fase I em 3 fases distintas, conforme segue: (a) Subfase ao VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento
m
m
m
m
1.1 – estações Faria Lima e Paulista; (b) Subfase 1.2 - estações Faria Lima, Paulista, Butantã e Pi- DEmUXOSDECAIXACONTRATUAISQUANTOPELAVENDADEATIVOSlNANCEIROSEsSEUSTERMOSCONTRATUAIS
m
m
m
nheiros; e (c) Subfase 1.3 - estações Faria Lima, Paulista, Butantã, Pinheiros, República e Luz. Como GERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUES»OAPENASPAGAMENTOSDEPRINCIPALEJUROSSOBREO
M M
M
M
m
consequência dos trabalhos adicionais a serem executados, tal memorando de entendimento previu valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimoM
M
M
m
m
m
um acréscimo no valor global do Contrato de Fornecimento de aproximadamente US$ 40 milhões, a nial que não seja mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar
m
m m
m m
m
m
serem pagos conforme cumprimento das obrigações contratuais. • 5º Aditamento ao contrato de alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por
m
m
m
m m
m
concessão – Assinado em 26 de março de 2014, o referido ato menciona as eventuais datas para INVESTIMENTO4ODOSOSATIVOSlNANCEIROSN»OCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOU
M
m
m
m
disponibilização, pelo Poder Concedente da infraestrutura, para início da operação comercial com as AO6*/2! CONFORMEDESCRITOACIMA S»OCLASSIlCADOSCOMOAO6*2)SSOINCLUITODOSOSATIVOSlNAN
m
m
m
m
11 estações e frota de 29 trens, cujo prazo passou a ser 26 de março de 2018, estabelecendo ainda ceiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um
%
m
m
m
que a concessionária poderá por sua conta e risco antecipar parcialmente a entrada das estações ATIVOlNANCEIROQUEDEOUTRAFORMAATENDAAOSREQUISITOSPARASERMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOOU
m
m
m
M
M
M
referentes a Fase II. s-/5-EMORANDODE%NTENDIMENTO  No dia 29 de julho 2016, a Concessioná- AO6*/2!COMOAO6*2SEISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIlCATIVAMENTEUMDESCASAMENTOCONT¶BILQUE
m
m
m m m
m m m
m
m
ria da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., a Siemens Ltda. e a Hyundai Rotem Company, assinaram de outra forma surgiria. !TIVOSlNANCEIROS !VALIA¼»ODOMODELODENEGÆCIO: A Companhia realiza uma
m
m
m
m
m
m
um memorando de entendimento mediante o qual as partes aditaram determinadas cláusulas do AVALIA¼»ODOOBJETIVODOMODELODENEGÆCIOSEMQUEUMATIVOlNANCEIRO½MANTIDOEMCARTEIRAPORQUE
m
m
m
m
m m
m
m m
Contrato de Fabricação e Fornecimento datado do dia 13 de agosto de 2007 de forma a mitigar os ISSOREmETEMELHORAMANEIRAPELAQUALONEGÆCIO½GERIDOEASINFORMA¼ÊESS»OFORNECIDAS¹!DMINIS
M
M
M
m
m m
m
impactos adversos do atraso da entrega da Infraestrutura da Fase II sob responsabilidade do Poder tração. As informações consideradas incluem: • as políticas e objetivos estipulados para a carteira e
m
m
m
m
m m
Concedente. Dessa forma, após uma intensa análise a melhor alternativa passou a ser a suspensão o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Admim
m m
m m
m
m
parcial e a desmobilização provisória de recursos e equipes. A suspensão parcial e temporária iniciou nistração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinam
m
m
m
m
m
em 19 de janeiro de 2016 por um período de 12 meses, sendo possível sua prorrogação até 19 julho de DOPERlLDETAXADEJUROS ACORRESPOND¾NCIAENTREADURA¼»ODOSATIVOSlNANCEIROSEADURA¼»ODE m
M
M
M
2017. Em 31 de março de 2017, a Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., interrompeu PASSIVOSRELACIONADOSOUSAÁDASESPERADASDECAIXA OUAREALIZA¼»ODEmUXOSDECAIXAPORMEIODA
m
m
m
a suspensão parcial, retomando em 30 de maio de 2017 as atividades do Contrato de Fabricação e venda de ativos; • como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Compam
m
m
Fornecimento. s-/5-EMORANDODE%NTENDIMENTO  No dia 28 de dezembro 2017, a Concessionária NHIAsOSRISCOSQUEAFETAMODESEMPENHODOMODELODENEGÆCIOSEOATIVOlNANCEIROMANTIDONA
m
m
m
da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., a Siemens Ltda. e a Hyundai Rotem Company, assinaram um quele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; • como os gerentes do
m
m
m
m
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO MEDIANTE O QUAL AS PARTES MODIlCARAM DETERMINADAS CL¶USULAS DO negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos m
m m
m
Contrato de Fabricação e Fornecimento datado do dia 13 de agosto de 2007 de forma a alterar o pro- OUNOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISOBTIDOSEsAFREQU¾NCIA OVOLUMEEOMOMENTODASVENDASDE
m
m m
m
grama de trabalho da Fase II, com o objetivo de compatibilizar o Contrato com as novas datas de ATIVOSlNANCEIROSNOSPERÁODOSANTERIORES OSMOTIVOSDETAISVENDASESUASEXPECTATIVASSOBREVENDAS
m
m
m
inauguração das estações Higienópolis, Oscar Freire e Morumbi pelo Poder Concedente. s-/5-E FUTURAS!STRANSFER¾NCIASDEATIVOSlNANCEIROSPARATERCEIROSEMTRANSA¼ÊESQUEN»OSEQUALIlCAM
m
m
m
m
m
m
m
m
morando de Entendimento) - No dia 10 de outubro 2018, a Concessionária da Linha 4 do Metrô de São para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecim
m
Paulo S.A., a Siemens Ltda. e a Hyundai Rotem Company, assinaram um memorando de entendimento MENTOCONTÁNUODOSATIVOSDA#OMPANHIA/SATIVOSlNANCEIROSMANTIDOSPARANEGOCIA¼»OOUGEREN
m
m
m
m
m
MEDIANTEOQUALASPARTESMODIlCARAMDETERMINADASCL¶USULASDO#ONTRATODE&ABRICA¼»OE&ORNECI ciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do
M
M M
M
M
M
M
mento datado do dia 13 de agosto de 2007 de forma a alterar o programa de trabalho da Fase II, com resultado. !TIVOSlNANCEIROSnAVALIA¼»OSOBRESEOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGA
M
M
M
M
m
m
o objetivo de subfasear a entrega da estação Vila Sônia, e, também, promover a automatização da mentos de principal e de juros: 0ARAlNSDESSAAVALIA¼»O O@PRINCIPAL½DElNIDOCOMOOVALORJUSTODO
m
m
m
sinalização das linhas do Pátio. s-/5-EMORANDODE%NTENDIMENTO  No dia 23 de outubro 2019, ATIVOlNANCEIRONORECONHECIMENTOINICIAL/S@JUROSS»ODElNIDOSCOMOUMACONTRAPRESTA¼»OPELO
m
m
M
M
M
M
a Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., a Siemens Ltda. e a Hyundai Rotem Company, valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um m
M
m
m
m
assinaram um memorando de entendimento mediante o qual as partes formalizam a paralisação determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo,
M
M
m
m
parcial das atividades dos fornecedores em decorrência da postergação da entrega da estação Vila risco de liquidez e custos administrativos) , assim como uma margem de lucro. A Companhia consideM M
M
m
m
Sônia, sob responsabilidade do Poder Concedente. A suspensão tem duração prevista de 15 meses, e RAOSTERMOSCONTRATUAISDOINSTRUMENTOPARAAVALIARSEOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTE M
M
M
M
m
iniciou-se em julho/2019. Em 25 de setembro de 2020 houve a interrupção da suspensão parcial, com PAGAMENTOSDOPRINCIPALEDEJUROS)SSOINCLUIAAVALIA¼»OSOBRESEOATIVOlNANCEIROCONT½MUM
m
m
m m
m
m
m
retomada do Contrato ocorrendo em 25 de novembro de 2020. Neste exercício de 2021, não ocorreram TERMOCONTRATUALQUEPODERIAMUDAROMOMENTOOUOVALORDOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISDEFORMAQUE
m
m
m
m
m m
m
m
MUDAN¼ASRELEVANTESNOCONTEXTOOPERACIONAL EMRELA¼»O¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDEDE ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: • eventos continm
m m
m
m
dezembro de 2020, exceto quanto ao abaixo descrito: • Em 23 de março de 2021, foram assinados os GENTESQUEMODIlQUEMOVALOROUA½POCADOSmUXOSDECAIXAsTERMOSQUEPOSSAMAJUSTARATAXA m
m
m
m
m
m
m
Termos Aditivos nº 06 e 07 ao contrato de concessão da Companhia, para os seguintes objetos: O contratual, incluindo taxas variáveis; • o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • os termos que
M
M
M
M
m
m
m
m
m
Termo Aditivo nº 6 reequilibrou o atraso na conclusão das obras da Fase I da concessão e no secciona- LIMITAMOACESSODA#OMPANHIAAmUXOSDECAIXADEATIVOSESPECÁlCOSPOREXEMPLO BASEADOSNA
m
m
m
mm
m
m
mento de linhas intermunicipais geridas pela EMTU pelo montante de R$ 1.225.225 em 31 de dezem- performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do
M
M
M M
m
m
m
m m
bro de 2021 (data-base: março/2020) , sendo que o valor será recebido através de adicional à tarifa principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do m
m m
m
m
m
m m
m
de remuneração da Companhia, no prazo estimado de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2037. principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação razoável
M
M
M
M
M
M M
O Termo Aditivo nº 7 reequilibrou o atraso na conclusão das entregas da Estação Morumbi (Fase II) , o PELARESCIS»OANTECIPADADOCONTRATO!L½MDISSO COMRELA¼»OAUMATIVOlNANCEIROADQUIRIDOPORUM
M
M
M
M
M
M
M M M
M
M
que ocorreu em outubro de 2018 e da Estação Vila Sônia, no montante de R$ 2.754 em 31 de dezembro valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamenm
m
m
m
m
m
de 2021. Além dos valores acima, o referido Termo Aditivo n° 7 também estabeleceu o pagamento em to por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também
m
m
m
m
m
m
m
dinheiro em até 20 dias contados da data de assinatura do referido aditivo, no montante de R$ 91.607, pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pam
m
m
m
m
relativo à somatória dos valores já devidos pelo Poder Concedente a título de compensação de atraso GOS S»OTRATADASCOMOCONSISTENTESCOMESSECRIT½RIOSEOVALORJUSTODOPR½ PAGAMENTOFORINSIGNIl
w
M
M
M
M
m
m
m
m m
m
m
da Fase II relacionados ao atraso nas Estações Morumbi e Vila Sônia. O referido valor foi recebido em cante no reconhecimento inicial. !TIVOSlNANCEIROS -ENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS:
m
m
m
m
m
13 de abril de 2021. • Inauguração da Estação Vila Sônia, em 17 de dezembro de 2021. A nova estação !TIVOSlNANCEIROSA
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
m
m
m
m
m
funciona no atualmente no formato de Operação Assistida, de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h. custo amortizado
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por
m
m
M
Construída como um complexo de integração do transporte público, Vila Sônia é composta por uma
perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e
m
M
M
M
estação de metrô subterrânea e um terminal de ônibus urbanos intermunicipais e municipais. A preo impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda
m
visão é que diariamente cerca de 90 mil passageiros utilizem os 17 mil m² de área construída em 29
no desreconhecimento é reconhecido no resultado.
m
m
M
M
M
metros de profundidade da estação. b) Outras informações relevantes: A Companhia é parte em !TIVOSlNANCEIROSA6*2 Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resulm
m
M
M
M
processos judiciais e administrativos relacionados a questões regulatórias de concessão. São eles,
tado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.
m
m
m
m m
m
m
principalmente: (i) Processo nº 0107038-05.2006.8.26.0053 (antigo nº 053.06.107038-4 – 11ª Vara Instrumentos de dívida Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A rem
m
m
M
da Fazenda Pública de São Paulo): Em 17 de março de 2006, foi proposta a Ação Popular em face da A6*/2!
ceita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos
m
m m
m
Fazenda Estadual de São Paulo, da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e outros, visane perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros
M
M
M
M
M
M
do à anulação de atos e procedimentos da Concorrência Internacional nº 42325212, relativa à Concesresultados líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o
M
M
M
são Patrocinada para Exploração da Operação dos Serviços de Transportes de passageiros da CompaRESULTADOACUMULADOEM/2!½RECLASSIlCADOPARAORESULTADO
m
m
m
m
m
m
m
m
m
nhia. Em 12 de março de 2013, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o deferimento Instrumentos
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os m
m
m
M
M
do pedido do Ministério Público de inclusão das pessoas físicas signatárias do contrato de concessão PATRIMONIAISA6*/2! dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que
m
m
m
M
M
no polo passivo da ação. Contra essa decisão foram interpostos recursos aos tribunais superiores. Em
o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo
M
M
M
29 de agosto de 2016, foi publicada a decisão que negou a admissibilidade dos recursos. Em 19 de
do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e
m
m
m
m
m
m
m
setembro de 2016, a Companhia interpôs agravo de instrumento ao STJ, que não foi conhecido, conNUNCAS»ORECLASSIlCADOSPARAORESULTADO
m
m
forme decisão proferida em 02 de junho de 2020. Em 22 de junho de 2020, a Companhia interpôs 0ASSIVOSlNANCEIROS CLASSIlCA¼»O MENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS: /SPASSIVOSlNAN
m
agravo interno. Aguarda-se a apreciação e julgamento do agravo interno. Em primeira instância foi CEIROSFORAMCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*25MPASSIVOlNANCEIRO½
M
M
M
M
M
M
proferida decisão determinado que os autores sejam intimados para dar andamento ao feito caso CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOCASOFORCLASSIlCADOCOMOMANTIDO
M
M M
M
M
M
m
queiram, visto que não há efeito suspensivo ao agravo interposto pela Companhia perante o STJ. Em PARANEGOCIA¼»O FORUMDERIVATIVOOUFORDESIGNADOCOMOTALNORECONHECIMENTOINICIAL0ASSIVOSl
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
16 de novembro de 2021, houve requerimento pelos autores da citação dos representantes legais da nanceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é
m
m
m
m
m
M
M
M
Companhia. Aguarda-se a decisão. (ii) Processo nº 0117119-13.2006.8.26.0053 (antigo nº RECONHECIDONORESULTADO/UTROSPASSIVOSlNANCEIROSS»OSUBSEQUENTEMENTEMENSURADOSPELOCUSTO
m
m
m
m
m
M
M
053.06.117119-0 – 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo): Trata-se de Ação Popular, distribuída amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são
M
M
M
M
em 30 de junho de 2006 e proposta por vários autores (pessoas físicas) em face da Fazenda Estadual reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no M
M
M
m
de São Paulo, da Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô e outros, visando à anulação de resultado. $ESRECONHECIMENTO !TIVOS lNANCEIROS: ! #OMPANHIA DESRECONHECE UM ATIVO lNANCEIRO
m
m
m
m
m
todos os atos e procedimentos relacionados com a Concorrência Internacional nº 42325212, relativa à QUANDOsOSDIREITOSCONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXADOATIVOEXPIRAMOUsTRANSFEREOSDIREITOSCON
M
M
M M
M M
m
m
m
m
Concessão Patrocinada para Exploração da Operação dos Serviços de Transportes de passageiros da TRATUAISDERECEBIMENTOAOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUMATIVOlNANCEIROEMUMATRANSA¼»O
m
m
m
m
m m
m m
m
m
Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo. Em 29 de outubro de 2009 foi proferida decisão determinan- EMQUEsSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»OTRANS
m
m
m m
m m
m
m
m
do a conexão com a Ação Popular nº 053.06.107038-4, em curso na 11ª Vara da Fazenda Pública de feridos; ou • A Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios
m
m
m
m
m
m
São Paulo. Em razão da referida conexão, o andamento desta ação segue o da referida Ação Popular DATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROETAMB½MN»ORET½MOCONTROLESOBREOATIVOlNANCEIRO!#OMPA
m
m
m
m
m
m
m
ITEMhIvACIMA !#OMPANHIAREITERAASUACONlAN¼ANOSPROCEDIMENTOSLEGAISVIGENTES APLIC¶VEIS nhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém
m
m
m m
m
m
m
m
m
AOSCONTRATOSDECONCESS»O!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAN»OCONTEMPLAMAJUSTES todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos
m
m
m
M
M
M
M
decorrentes destes processos, tendo em vista que até a presente data não houve desfecho ou tendên- lNANCEIROSN»OS»ODESRECONHECIDOS0ASSIVOSlNANCEIROS: A companhia desreconhece um passivo
m
m
m
m m
m
cia desfavorável para nenhum deles. 1.1.Efeitos da pandemia do COVID-19: A Companhia acredita lNANCEIROQUANDOSUAOBRIGA¼»OCONTRATUAL½RETIRADA CANCELADAOUEXPIRA!COMPANHIATAMB½M
M M
M
M
M
M
M
QUEJ¶ULTRAPASSOUOSMAISEXPRESSIVOSIMPACTOSOCASIONADOSPELA#/6)$ EN»OFORAMIDENTIlCA DESRECONHECEUMPASSIVOlNANCEIROQUANDOOSTERMOSS»OMODIlCADOSEOSmUXOSDECAIXADOPASSIVO
m
M
dos riscos que pudessem afetar a continuidade operacional da Companhia. A Companhia possui ca- MODIlCADOS»OSUBSTANCIALMENTEDIFERENTES CASOEMQUEUMNOVOPASSIVOlNANCEIROBASEADONOS
M
M
M
M
M
M
M
M
pacidade de gerenciar seu caixa de forma a fazer frente a todos seus compromissos. No entanto, de- TERMOSMODIlCADOS½RECONHECIDOAVALORJUSTO.ODESRECONHECIMENTODEUMPASSIVOlNANCEIRO A
M
M
M
vido a incerteza quanto a duração da pandemia da COVID-19, periodicamente, revisamos nossas diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não
m
m
AN¶LISESPARAREmETIREVENTUAISMUDAN¼ASNOCEN¶RIOECONÇMICOEIMPACTOSNASOPERA¼ÊES$ENTRE transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. Contabilidade de hedge
m
M
M
M
M
diversas iniciativas que foram adotadas com o objetivo de preservação de caixa e liquidez, ainda está (hedge accounting). A Companhia designa certos instrumentos de hedge relacionados a risco com
M
M
M
M
M
M
VIGENTEs!COMPANHAMENTODOSCEN¶RIOSGERENCIAISDEmUXOSDECAIXA DEMODOAFACILITARATOMADA moeda estrangeira e juros, como hedge de valor justo ou hedgeDEmUXODECAIXA.OINÁCIODARELA¼»O
m
M
M
de decisões e a antecipação de ações para evitar/atenuar impactos adversos. Até o momento não fo- de hedge, a Companhia documenta a relação entre o instrumento de hedge e o item objeto de hedge
m
m
M
M
RAMIDENTIlCADOSPROBLEMASQUEIMPACTARIAMALIQUIDEZOUQUEGERARIAMQUEBRADEcovenants da com seus objetivos na gestão de riscos e sua estratégia para assumir variadas operações de hedge. M
m
m
m
m
m
Companhia. 2. Principais práticas contábeis: As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm Adicionalmente, no início do hedge e de maneira continuada, a Companhia documenta se o instrumenm m
m
m
m
m
M
M
SIDOAPLICADASCONSISTENTEMENTENOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOSNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) Mo- to de hedge usado em uma relação de hedge é altamente efetivo na compensação das mudanças de
M M
M
M
M
eda estrangeira: • Transações com moeda estrangeira: Ativos e passivos monetários em moeda es- VALORJUSTOOUmUXODECAIXADOITEMOBJETODEhedge, atribuível ao risco sujeito a hedge. A nota explim
m
m
m
trangeira são convertidos para a moeda funcional da Companhia pela taxa de câmbio da data do fe- CATIVANTRAZMAISDETALHESSOBREOVALORJUSTODOSINSTRUMENTOSDERIVATIVOSUTILIZADOSPARAlNSDE
m
m
m m
M
chamento. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira, são hedge. Hedge de valor justo: hedge de exposição às alterações no valor justo de ativo ou passivo recoM
M
m
convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao NHECIDOOUDECOMPROMISSOlRMEN»ORECONHECIDO OUDEPARTEIDENTIlCADADETALATIVO PASSIVOOU
m
m
m
m
valor justo, quando este é utilizado, e passam a compor os valores dos registros contábeis em reais COMPROMISSOlRME QUESEJAATRIBUÁVELAUMRISCOPARTICULAREPOSSAAFETARORESULTADO-UDAN¼ASNO
m
m
m
m
m
m m
m
destas transações, não se sujeitando a variações cambiais posteriores. Os ganhos e as perdas de VALORJUSTODOSDERIVATIVOSDESIGNADOSEQUALIlCADOSCOMOhedge de valor justo são registradas no
m
m m
m
m
m
m
m
m
variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos são reconhecidos na demonstração de resultado juntamente com quaisquer mudanças no valor justo dos itens objetos de hedge atribuíveis
m
m
m
m
m
resultados, exceto quanto às diferenças cambiais resultantes da conversão de hedgeDEmUXOSDE ao risco protegido. A contabilização do hedge é descontinuada, prospectivamente, quando a Compa- m
m
m
m
%
%
CAIXAQUALIlCADOEEFETIVO QUES»ORECONHECIDASEMOUTROSRESULTADOSABRANGENTESb) Receitas de nhia cancela a relação de hedge, o instrumento de hedge vence ou é vendido, rescindido ou executado,
m
m
m
m
m
m
%
contratos com clientes: É aplicado um modelo de cinco etapas para contabilização de receitas decor- OUQUANDON»OSEQUALIlCAMAISCOMOCONTABILIZA¼»ODEhedge. O ajuste ao valor justo do item objeto
m m
m
m
M
M
RENTESDECONTRATOSCOMCLIENTES DETALFORMAQUEUMARECEITA½RECONHECIDAPORUMVALORQUEREmETE de hedge, oriundo do risco de hedge, é registrado no resultado a partir da data de descontinuação.
continua
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Nota
2021
2020
Passivo
Circulante
Debêntures
14 164.884 1.317.674
6
75.630
90.442
Fornecedores
16
48.831
49.454
6
78.200
Fornecedores - partes relacionadas
11
2.045
3.660
8
102.786
Impostos e contribuições a recolher
2.478
637
7
6.316
21.390
Obrigações
sociais
e
trabalhistas
15
21.310
14.071
11
1.183
1.150
Dividendos e JCP a pagar
236.312
2.291
9
7.460
11.964
Passivo de contrato
2.316
3.579
3.683
3.164
Provisão IPTU
3.632
10.967
5.125
5.794
13.050
8.387
Outras contas a pagar
34.697
40.743
494.858 1.410.720
297
284 Total do passivo circulante
Não circulante
315.377
174.931
Debêntures
14 1.112.693
Fornecedores
68
Impostos diferidos
10b 547.026 104.841
8
1.125.193
Obrigações sociais e trabalhistas
15
682
115
9
10.306
9.354
Provisão para riscos cíveis, administrativos, trabalhistas e previdenciários 17
2.266
2.778
242
322
Passivo de contrato
306
31.793
21.910 Total do passivo não circulante
1.662.735 108.040
1.167.534
31.586 Patrimônio líquido
12
23.549
27.382
Capital social
18a 140.385 140.385
13
1.479.515
1.292.682
Reserva de lucros
34.951
34.951
43.507
167.515
13
696.553
Dividendos adicionais propostos
2.714.105
1.519.165
871.889 175.336
3.029.482
1.694.096 Total do passivo e patrimônio líquido
3.029.482 1.694.096
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
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Ativo
Circulante
Caixas e equivalentes de caixa
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS CONTARESERVA
!TIVOlNANCEIRO
Contas a receber
Contas a receber - partes relacionadas
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamento a fornecedores
Estoques (materiais sobressalentes)
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizavel a longo prazo
!TIVOlNANCEIRO
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Estoques (materiais sobressalentes)
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continuação
vas normas ainda não efetivas. Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 31 de dezembro de 2021. A
#OMPANHIAN»OADOTOUESSASNORMASNAPREPARA¼»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!SSEGUINTESNORMASALTERADASN»ODEVER»OTER
UMIMPACTOSIGNIlCATIVONASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAs"ENEFÁCIOSRELACIONADOS¹#/6)$ CONCEDIDOSPARAARRENDAT¶RIOSEMCONTRATOSDEARRENDAMENTOAPÆSDEJUNHODEALTERA¼»OAO#0# s#ONTRATOS/NEROSOSn#USTOSPARACUMPRIr
UMCONTRATOALTERA¼ÊESAO#0# s2EVIS»OANUALDASNORMASDE)&23 s)MOBILIZADOn2ECEITASANTESDOUSOPRETENDIDO
ALTERA¼ÊESAO#0#s2EFER¾NCIAS¹ESTRUTURACONCEITUAL ALTERA¼ÊESAO#0#Es#LASSIlCA¼»ODOPASSIVOEMCIRCULANTEOUN»O
CIRCULANTE ALTERA¼ÊESAO#0#s)&23n#ONTRATOSDESEGUROSs$IVULGA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#s$ElNI¼»ODEESTIMATIVASCONT¶BEISnALTERA¼ÊESAO#0#Es)MPOSTODIFERIDORELACIONADOAATIVOSEPASSIVOSDECORRENTESDEUMAËNICA
transação (Alterações ao CPC 32). !PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS$ECLARA¼»ODECONFORMIDADECOMRELA¼»O¹S
normas do CPC)!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 !
!DMINISTRA¼»OAlRMAQUETODASASINFORMA¼ÊESRELEVANTESPRÆPRIASDAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASEST»ODIVULGADAS ESOMENTEELAS 
EST»OSENDOEVIDENCIADAS ECORRESPONDEM¹SUTILIZADASPORELANASUAGEST»O%MDEFEVEREIRODE FOIAPROVADAPELA!DMinisTRA¼»ODA#OMPANHIAAEMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASBase de mensuração: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADAS
COMBASENOCUSTOHISTÆRICO COMEXCE¼»ODOS)NSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADOE)NSTRUMENTOS
lNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADOABRANGENTE-OEDAFUNCIONALEMOEDADEAPRESENTA¼»OAs demonstra¼ÊESlNANCEIRASS»OAPRESENTADASEM2EAIS QUE½AMOEDAFUNCIONALDA#OMPANHIA4ODOSOSSALDOSAPRESENTADOSEM2EAISNESTAS
demonstrações foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos:!PREPARA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS EXIGEQUEA!DMINISTRA¼»OFA¼AJULGAMENTOS ESTIMATIVASEPREMISSASQUEAFETAMA
APLICA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEISEOSVALORESREPORTADOSDEATIVOS PASSIVOS RECEITASEDESPESAS/SRESULTADOSREAISPODEMDIVERGIR
dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas periodicamente pela Administração da Companhia, sendo as alterações
RECONHECIDASNOPERÁODOEMQUEASESTIMATIVASS»OREVISADASEEMQUAISQUERPERÁODOSFUTUROSAFETADOS!SINFORMA¼ÊESSOBREJULGamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas e/ou incertezas sobre as premissas e estimativas relevantes, estão incluídas nas
SEGUINTESNOTASEXPLICATIVAS
Nota
2m #ONTRATOSDECONCESS»ODESERVI¼OS $IREITODEEXPLORA¼»ODEINFRAESTRUTURA )#0#2
10b )MPOSTOSDIFERIDOS
13 )NTANGÁVELEINTANGÁVELEMCONSTRU¼»O
 Provisão para riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários
21 )NSTRUMENTOSlNANCEIROS
4. Determinação dos valores justos: $IVERSASPOLÁTICASEDIVULGA¼ÊESCONT¶BEISDA#OMPANHIAEXIGEMADETERMINA¼»ODOVALORJUSTO 
TANTOPARAOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSCOMOPARAOSN»OlNANCEIROS/SVALORESJUSTOST¾MSIDOAPURADOSPARAPROPÆSITOSDEMENSURA¼»OEOUDIVULGA¼»OBASEADOSNOSM½TODOSASEGUIR1UANDOAPLIC¶VEL ASINFORMA¼ÊESADICIONAISSOBREASPREMISSASUTILIZADAs
NAAPURA¼»ODOSVALORESJUSTOSS»ODIVULGADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELEATIVOOUPASSIVOs#AIXASEBANCOS/SVALORESJUSTOS
DESSESATIVOSlNANCEIROSS»OIGUAISAOSVALORESCONT¶BEIS DADASUALIQUIDEZIMEDIATAs!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS/VALORJUSTODEATIVOS
lNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½APURADOPORREFER¾NCIAAOSSEUSPRE¼OSDEFECHAMENTONADATADE
APRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASs0ASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS/VALORJUSTODETERMINADOPARAlNSDEREGISTRO
CONT¶BILEDIVULGA¼»O½CALCULADOBASEANDO SENOVALORPRESENTEDOSmUXOSDECAIXAFUTUROSPROJETADOS!STAXASUTILIZADASNOSC¶LCULOS
foram obtidas de fontes públicas (B3 e Bloomberg). 'ERENCIAMENTODERISCOSlNANCEIROS6IS»OGERALA Companhia apresenta
EXPOSI¼»OAOSSEGUINTESRISCOSADVINDOSDOUSODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSA 2ISCODECR½DITOB 2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»OC 
2ISCODETAXADEC·MBIOED 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZ!SEGUIREST»OAPRESENTADASASINFORMA¼ÊES
sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supramencionados e os objetivos, políticas e processos para a mensuração e
GERENCIAMENTODERISCOECAPITAL$IVULGA¼ÊESQUANTITATIVASADICIONAISS»OINCLUÁDASAOLONGODESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa)
Risco de crédito: $ECORREDAPOSSIBILIDADEDEA#OMPANHIASOFRERPERDASDECORRENTESDEINADIMPL¾NCIADESUASCONTRAPARTESOUDE
INSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEPOSIT¶RIASDERECURSOSOUDEINVESTIMENTOSlNANCEIROS0ARAMITIGARESSESRISCOS ADOTA SECOMOPR¶TICA
AAN¶LISEDASSITUA¼ÊESlNANCEIRAEPATRIMONIALDASCONTRAPARTES ASSIMCOMOADElNI¼»ODELIMITESDECR½DITOEACOMPANHAMENTO
permanente das posições em aberto e junto ao Poder Concedente, que potencialmente sujeitam a Companhia à concentração de risco
DECR½DITO.OQUETANGE¹SINSTITUI¼ÊESlNANCEIRAS SOMENTES»OREALIZADASOPERA¼ÊESCOMINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEBAIXORISCO
AVALIADASPORAG¾NCIASDErating. B 2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»O$ECORREDAPOSSIBILIDADEDESOFRERREDU¼»ONOSGANHOSOU
AUMENTONASPERDASDECORRENTESDEOSCILA¼ÊESDETAXASDEJUROSINCIDENTESSOBRESEUSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIA
EST¶EXPOSTAATAXASDEJUROSmUTUANTES PRINCIPALMENTERELACIONADAS¹SVARIA¼ÊESDO§NDICEDE0RE¼OSAO#ONSUMIDOR!MPLO)0#! 
EDO#ERTIlCADODE$EPÆSITO)NTERBANC¶RIO#$) RELATIVOS¹SDEB¾NTURES!STAXASDEJUROSNASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASS»OEMSUA
MAIORIAVINCULADAS¹VARIA¼»ODO#$)$ETALHAMENTOSAESSERESPEITOPODEMSEROBTIDOSNASNOTASEXPLICATIVASN  E!S
TARIFASDEMETRÇS»OATUALIZADASPELAM½DIAPONDERADA SENDODO)'0 -§NDICE'ERALDE0RE¼OSDO-ERCADO EDO)0#§NDice
de Preços ao Consumidor). c) Risco de taxas de câmbio: $ECORREDAPOSSIBILIDADEDEOSCILA¼ÊESDASTAXASDEC·MBIODASMOEDAS
ESTRANGEIRASUTILIZADASPARAAAQUISI¼»ODEEQUIPAMENTOSEINSUMOSNOEXTERIOR BEMCOMOPARAALIQUIDA¼»ODEPASSIVOSlNANCEIROS
#OMAlNALIDADEDESEPROTEGERDOSVALORESAPAGAREARECEBEREMMOEDASESTRANGEIRAS A#OMPANHIAAVALIAPERMANENTEMENTEA
contratação de operações de hedgePARAMITIGARESSESRISCOSD 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZ$ECORRE
DAESCOLHAENTRECAPITALPRÆPRIOAPORTESDECAPITALERETEN¼»ODELUCROS ECAPITALDETERCEIROSQUEA#OMPANHIAFAZPARAlNANCIAR
SUASOPERA¼ÊES0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIOPONDERADODOCAPITAL S»OMONITORADOSPERMANENTEMENTE
os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de índices (covenants) previsto em contratos de
DEB¾NTURES!!DMINISTRA¼»OAVALIAQUEA#OMPANHIAGOZADECAPACIDADEPARAMANTERACONTINUIDADEOPERACIONALDONEGÆCIO EM
CONDI¼ÊESDENORMALIDADE)NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMENTOSDOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDASNASRESPECTIVAS
NOTASEXPLICATIVAS/QUADROSEGUINTEAPRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO CORRESPONDENTES
AOPERÁODOREMANESCENTENOBALAN¼OPATRIMONIALAT½ADATACONTRATUALDEVENCIMENTO%SSESVALORESS»OBRUTOSEN»ODESCONTADOS E
INCLUEMPAGAMENTODEJUROSCONTRATUAIS
-ENOSDEANO Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 3 anos Entre 3 e 4 anos Acima de 4 anos
$EB¾NTURESA 





&ORNECEDORESEOUTRASCONTASAPAGAR


&ORNECEDORES PARTESRELACIONADAS

$IVIDENDOSAPAGAR
236.312
(a) Valores brutos dos custos de transação: %MDEDEZEMBRODE A#OMPANHIAPOSSUICAPITALCIRCULANTELÁQUIDONEGATIVO
DE2SUBSTANCIALMENTECOMPOSTOPORFORNECEDORESEDEB¾NTURES DETALHADOSNASNOTASEXPLICATIVASNE RESPECTIVAMENTE!L½MDAGERA¼»ODECAIXADECORRENTEDESUASATIVIDADES A#OMPANHIACONTACOMOSUPORTElNANCEIRODOACIONISTACONTROLADOR
lNAL ##23!#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
2021
2020
Caixa e bancos


!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


&UNDOSDEINVESTIMENTOSE#$"


Total - Caixa e equivalentes de caixa
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
2021
2020
Circulante
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

#ONTARESERVA'ARANTIADEB¾NTURES VIDENOTAEXPLICATIVA 

Total - Circulante

4OTAL !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASFORAMREMUNERADAS¹TAXAM½DIADE DO#$) EQUIVALENTEA AOANO DO#$) EQUIvalente a 2,62% ao ano, em média, 31 de dezembro de 2020). 7.Contas a receber:
Circulante
2021
2020
2ECEITASTARIF¶RIAA 



2ECEITASACESSÆRIASB 


Provisão para perda esperada - contas a receber (c)
 
 
6.316

Idade de Vencimento dos Títulos
2021
2020
Crédito a vencer


Créditos vencidos até 60 dias


#R½DITOSVENCIDOSDEADIAS
16

#R½DITOSVENCIDOSDEADIAS


#R½DITOSVENCIDOSH¶MAISDEDIAS




(a)#R½DITOSARECEBERDA#OMPANHIA-ETROPOLITANADE3»O0AULOEDA304RANS DECORRENTESDESERVI¼OSPRESTADOSAOSUSU¶RIOS
(b)#R½DITOSDERECEITASACESSÆRIASLOCA¼»ODEPAIN½ISPUBLICIT¶RIOSEALUGUELDEESPA¼OS PREVISTOSNOCONTRATODECONCESS»O E
(c) !PROVIS»OPARAPERDAESPERADAnCONTASARECEBER REmETEAPERDAESPERADADA#OMPANHIA!TIVOlNANCEIRO
2020
2021
Saldo inicial
Adição Remuneração Recebimento Transferências
3ALDOlNAL
Circulante

 


2EEQUILÁBRIOA 

 


Saldo inicial
Adição Remuneração Recebimento Transferências
3ALDOlNAL
Não circulante


 

2EEQUILÁBRIOA 


 

- 

 

Total geral
A 2EFERE SEAOREEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIRODA&ASE)EACOMPENSA¼»OlNANCEIRADA&ASE))DOCONTRATODECONCESS»ODA
#OMPANHIAFORMALIZADOSATRAV½SDOS4ERMOS!DITIVOSNE NOSMONTANTESDEI 2REFERENTEAO4!II 2REFERENTEAO4! COMPOSTOPOR2REFERENTEACOMPENSA¼»OPORATRASOACUMULADAAT½FEVEREIRODE E2REFERENte
ACOMPENSA¼»OPORATRASOMENSALDEMAR¼OADEZEMBRODE0ARAMAIORESINFORMA¼ÊES VIDENOTAEXPLICATIVANn#ONTEXTO
/PERACIONALCronograma de recebimento - não circulante:
2021
2023



2025

2026


EMDIANTE

2021
2020
9.Tributos a recuperar
Circulante
)20*E#3,,


0)3
11
#/&).3

)22&
616

10
)33DEPED¶GIO


Não Circulante
)20*E#3,,
10.306

10.306

/VALORDECR½DITOTRIBUT¶RIODE)20*E#3,,TRATA SEDERETIDOSNAFONTEEANTECIPA¼»O/SCR½DITOSCLASSIlCADOSNO,ONGO0RAZO
EST»OSOBPROCESSOADMINISTRATIVO-ANIFESTA¼»ODE)NCONFORMIDADE EA#OMPANHIAAGUARDAOACORD»OlNALPARASUAUTILIZA¼»O
10. Imposto de renda e contribuição social: a.Conciliação do imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A
CONCILIA¼»ODOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALREGISTRADANORESULTADO½DEMONSTRADAASEGUIR
2021
2020
,UCROANTESDOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL

15.202


Alíquota nominal
)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL¹ALÁQUOTANOMINAL
   
%FEITOTRIBUT¶RIODASADI¼ÊESEEXCLUSÊESPERMANENTES
$ESPESASINDEDUTÁVEIS
 
(361)
*UROSSOBREOCAPITALPRÆPRIO

2EMUNERA¼»OVARI¶VELDEDIRIGENTESESTATUT¶RIOS
61
 
)NCENTIVORELATIVOAOIMPOSTODERENDA

/UTROSAJUSTESTRIBUT¶RIOS
6
1
   
$ESPESADEIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL
)MPOSTOSCORRENTES
 
)MPOSTOSDIFERIDOS
   
   
   
Alíquota efetiva do imposto
b.Impostos diferidos: /IMPOSTODERENDAEDACONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOST¾MASEGUINTEORIGEM
2021
Reconhe!TIVOlSCAL
0ASSIVOlSCAL
cido no
diferido
diferido
2020 resultado Valor Líquido
)20*E#3,,SOBREPREJUÁZOSlSCAISEBASESNEGATIVAS



 (c)
0ROVIS»OPARAPARTICIPA¼»ONOSRESULTADOS0,2 

2.126


Provisão para perda esperada - contas a receber
121
(20)
101
101
Provisão para riscos cíveis, administrativos,
trabalhistas e previdenciários

 


Variação cambial (b)

16


0ROVIS»O)045
52
52
52
2ESULTADODEOPERA¼ÊESCOMDERIVATIVOS

 


Provisão fornecedores
5.125
 


2ECEITAREMUNERA¼»ODEATIVOSCONTRATUAIS4!
-  
 
 
4RIBUTOSCOMEXIGIBILIDADESUSPENSADE0)3E#/&).3
15
15
15
$IFEREN¼ASTEMPOR¶RIAS ,EINA 
 

 
 
Capitalização de juros

 
 
 
Custo de transação de empréstimo


 
 
/UTROS

33


)MPOSTOSDIFERIDOSATIVOSPASSIVOS ANTES
da compensação
   
 

 
 

Compensação de imposto
   
 
 
)MPOSTODIFERIDOLÁQUIDOATIVOPASSIVO 
2020
Reconhe- Reconhecido em
Ativo
Passivo
cido no outros resultados
lSCAL
lSCAL
Valor
abrangentes Líquido diferido
diferido
2019 resultado
)20*E#3,,SOBREPREJUÁZOSlSCAISEBASESNEGATIVAS



0ROVIS»OPARAPARTICIPA¼»ONOSRESULTADOS0,2 
3.150  


Provisão para perda esperada - contas a receber

33
121
121
Provisão para riscos cíveis, administrativos,
trabalhistas e previdenciários
302



Variação cambial (b)




2ESULTADODEOPERA¼ÊESCOMDERIVATIVOS


  
Provisão fornecedores

2.630
5.125
5.125
/UTROS




$IFEREN¼ASTEMPOR¶RIAS ,EIA 
   
-  
  
)MPOSTOSDIFERIDOSATIVOSPASSIVOS ANTES
   
     
da compensação
Compensação de imposto
-  

)MPOSTODIFERIDOLÁQUIDOATIVOPASSIVO 
   
  
-  
A 3ALDOSDEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASRESULTANTESDAAPLICA¼»ODOARTNDALEINlMDOREGIMETRIBUT¶RIODETRANSI¼»O 
COMPOSTO PRINCIPALMENTE POR DEPRECIA¼»O DO ATIVO IMOBILIZADO lSCAL  VERSUS AMORTIZA¼»O DO ATIVO INTANGÁVEL CONT¶BIL  B  !S
VARIA¼ÊESCAMBIAISREFEREM SEACONTAAPAGARDEFORNECEDORESESTRANGEIROSRELATIVAMENTEAOP¼»ODETRIBUTA¼»OPELOREGIMEDE
CAIXA CONFORMEARTIGODA).2&"C !#OMPANHIAESTIMARECUPERAROCR½DITOTRIBUT¶RIODECORRENTEDEPREJUÁZOSlSCAIS
EBASENEGATIVADACONTRIBUI¼»OSOCIALNOEXERCÁCIODE!RECUPERA¼»ODOSCR½DITOSTRIBUT¶RIOSPODER¶SERREALIZADAEMPRAzo
DIFERENTEDOACIMAESTIMADO EMFUN¼»ODEREORGANIZA¼ÊESSOCIET¶RIASEDEESTRUTURADECAPITAL11. Partes relacionadas: /SSALDOS
DEATIVOSEPASSIVOSEMDEDEZEMBRODEE ASSIMCOMOASTRANSA¼ÊESQUEINmUENCIARAMOSRESULTADOSDOSEXERCÁCIOS
de 2021 e 2020, relativos às operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre a Companhia, sua controladora,
PROlSSIONAISCHAVEDAADMINISTRA¼»OEOUTRASPARTESRELACIONADAS
-¶RCIO-AGALH»ES(ANNAS- Presidente do conselho
Roberto Vollmer Labarthe - Conselheiro

Jornal O DIA SP

Composição do Conselho de Administração
,UCIANO*OS½0ORTO&ERNANDES - Conselheiro
3½RGIO,UIZ0EREIRADE-ACEDO- Conselheiro

Aos Acionistas e Administradores da #ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3!
São Paulo - SP
Opinião: %XAMINAMOSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3!#OMPANHIA QUE
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abranGENTE DASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOEDOSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA BEMCOMOASCORRESPONDENTES
NOTASEXPLICATIVAS COMPREENDENDOASPOLÁTICASCONT¶BEISSIGNIlCATIVASEOUTRASINFORMA¼ÊESELUCIDATIVAS%MNOSSAOPINI»O AS
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASACIMAREFERIDASAPRESENTAMADEQUADAMENTE EMTODOSOSASPECTOSRELEVANTES APOSI¼»OPATRIMONIALE
lNANCEIRADA#ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3!EMDEDEZEMBRODE ODESEMPENHODESUASOPERA¼ÊES
EOSSEUSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA DEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILBase para
opinião: .OSSAAUDITORIAFOICONDUZIDADEACORDOCOMASNORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIA.OSSASRESPONSABILIDADES EMCONFORMIDADECOMTAISNORMAS EST»ODESCRITASNASE¼»OASEGUIRINTITULADAh2ESPONSABILIDADESDOSAUDITORESPELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASv3OMOSINDEPENDENTESEMRELA¼»O¹#OMPANHIA DEACORDOCOMOSPRINCÁPIOS½TICOSRELEVANTES
PREVISTOSNO#ÆDIGODE£TICA0ROlSSIONALDO#ONTADORENASNORMASPROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE 
ECUMPRIMOSCOMASDEMAISRESPONSABILIDADES½TICASDEACORDOCOMESSASNORMAS!CREDITAMOSQUEAEVID¾NCIADEAUDITORIAOBTIDA½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»OPrincipal assunto de auditoria: Principais assuntos de auditoria são
AQUELESQUE EMNOSSOJULGAMENTOPROlSSIONAL FORAMOSMAISSIGNIlCATIVOSEMNOSSAAUDITORIADOEXERCÁCIOCORRENTE%SSESASSUNTOSFORAMTRATADOSNOCONTEXTODENOSSAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCOMOUMTODOENAFORMA¼»ODENOSSAOPINI»O
SOBREESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASE PORTANTO N»OEXPRESSAMOSUMAOPINI»OSEPARADASOBREESSESASSUNTOSInfraestrutura
da concessão -Reequilíbrio: 6EJAA.OTAEXPLICATIVADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPrincipal assunto de auditoria: Conforme
NOTAEXPLICATIVA EMDEMAR¼ODE FOIASSINADOOE4ERMO!DITIVOENTREA#OMPANHIAEO0ODER#ONCEDENTEQUERESULTOU NORECONHECIMENTOINICIALDEUMARECEITADE2MILRELACIONADOAO4ERMO!DITIVOE2MILRELACIONADOAO
4ERMO!DITIVODEVIDOAOREEQUILÁBRIODOSATRASOSNACONCLUS»ODASOBRASDA,INHA !MARELADO-ETRÇDE3»O0AULO#OMOOREEQUIlíbrio está relacionado ao direito do operador receber os referidos montantes do Poder Concedente, a Companhia aplicou o modelo
DOATIVOlNANCEIROERECONHECEUATRANSA¼»OCOMOUMAUMENTODARECEITAUMAVEZQUEOVALORARECEBERDOPODERCONCEDENTE½
PARTEDOPRE¼ODETRANSA¼»ODOCONTRATODECONCESS»O%SSETEMAFOICONSIDERADOSIGNIlCATIVOPARAANOSSAAUDITORIADEVIDOI AO
JULGAMENTOEXERCIDOPELA#OMPANHIANAAPLICA¼»ODAPOLÁTICACONT¶BILQUETEMEFEITOSSIGNIlCATIVOSSOBREOSVALORESRECONHECIDOS
DOSREEQUILÁBRIOSECONÇMICO lNANCEIROSNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS EII OGRAUDEHABILIDADEECONHECIMENTONECESS¶RIOPARA
tratar e avaliar o resultado desse assunto. Como auditoria endereçou esse assunto: .OSSOSPROCEDIMENTOSDEAUDITORIAENVOLVE-

trabalhistas e previdenciários: !#OMPANHIA½PARTEEMA¼ÊESJUDICIAISEPROCESSOSADMINISTRATIVOSPERANTETRIBUNAISEÆRG»OS
GOVERNAMENTAIS  DECORRENTES DO CURSO NORMAL DE SUAS RESPECTIVAS OPERA¼ÊES  ENVOLVENDO QUESTÊES TRABALHISTAS  PREVIDENCI¶RIAS
ECÁVEIS!!DMINISTRA¼»OCONSTITUIUPROVIS»OEMMONTANTECONSIDERADOSUlCIENTEPARACOBRIRASPROV¶VEISPERDASESTIMADASCOM
as ações em curso, conforme quadro abaixo, com base em (i) informações de seus assessores jurídicos, (ii) análise das demandas
Despesas /
ImobiRepasse de cusJUDICIAISPENDENTESEIII COMBASENAEXPERI¾NCIAANTERIORREFERENTE¹SQUANTIASREIVINDICADAS
custos com
lizado/
tos e despesas
Reserviços
intangíde pessoal e
2020
2021
ceitas
Saldo Constitui- PagaAtualização de bases
Saldo
prestados
vel
outros
Controladora
brutas
inicial
ção mentos Reversão
processuais e monetária
lNAL
##2
 (a)
31
Não circulante
Cíveis e administrativos
312

(321)
 


Outras partes relacionadas
4RABALHISTASEPREVIDENCI¶RIOS
CPC
 (b)

2.526 (2.051)
 
210

3AMM
 (e)
 (c)
25 (c)

  
 

2.266
6IA/ESTE
6 (d)
2 (d) A Companhia possui outros riscos relativos a questões cíveis e trabalhistas, avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco
2ODO!NEL
3 (d)
 (d) possível, nos montantes indicados abaixo, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis
Barcas
1 (d) adotadas no Brasil não determinam sua contabilização.
-ETRÇ"AHIA
3 (d)
 (f)
2021
2020
#))3
 (f)
Cíveis e administrativos


6IA-OBILIDADE
1.630 (i)
 (j)
 (f)
 (d)
132 (d) 4RABALHISTASEPREVIDENCI¶RIOS
1.036

&IVE4RILHOS
3 (d)
3.260

2UASINVEST0ARTICIPA¼ÊES3!
26 G 
18.Patrimônio líquido: a.Capital social: /CAPITALSOCIALDA#OMPANHIA½DE2 DOSQUAIS2AINDAN»OFORAMINTE (d)
613 (d) GRALIZADOS COMPOSTOPORA¼ÊESORDIN¶RIASEA¼ÊESPREFERENCIAISESEMVALORNOMINAL
,INHASE
Total
11.321


3.333
153


2021
2020
Transações
Saldos
Participação Quantidade
Ações a Participação Quantidade
Ações a
2020
2020
acionária
de ações integralizar
acionária
de ações integralizar
Ativo
Passivo
##23!
  

  

Despesas /
Repasse de cus2UASINVEST0ARTICIPA¼ÊES3!
15,00% 

15,00% 

custos com
tos e despesas
10,00% 

10,00% 

-ITSUI#/,4$
serviços
de pessoal e
Receitas
Contas a
100,00% 

100,00% 

Fornecedores
prestados
outros
brutas
receber
Controladora
b. Reserva legal: £CONSTITUÁDA¹RAZ»ODEDOLUCROLÁQUIDOAPURADOEMCADAEXERCÁCIOSOCIAL NOSTERMOSDOARTIGONDALEIN
##2
 (a)
 (d)
 (a)  AT½OLIMITEDEDOCAPITALSOCIAL!PARTIRDE ARESERVALEGALN»OFOICONSTITUÁDAEMFUN¼»ODETERATINGIDo o limite
Outras partes relacionadas
de 20% do capital social c. Dividendos: /SDIVIDENDOSS»OCALCULADOSEMCONFORMIDADECOMOESTATUTOSOCIALEDEACORDOCOMA,EI
CPC
 (b)
 (d)
1.111 (b) DAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESLEIN /SREQUERIMENTOSRELATIVOSAOSDIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSRELATIVOSAOEXERCÁCio de
3AMM
 (e)
 (c)
20 (c)
 FORAMATENDIDOSCONFORMEOQUADROASEGUIR
AutoBAn
13 (d)
13 (d) ,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO

2ODO!NEL
 (d)
5 (d)  #ONSTITUI¼»ODERESERVALEGAL
-ETRÇ"AHIA
115 (d)
,UCROLÁQUIDOAJUSTADO

#))3
 (f)
203 (d)

$IVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOS
202.152
6IA-OBILIDADE
 (f)
 (d)
 (d) 4OTALDEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIOAPAGAR

,INHA
5 (d)

$IVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIO SOBREOLUCROLÁQUIDOAJUSTADO
-OBILIDADE
 (d) d. Ajuste de avaliação patrimonial: .ESTARUBRICAS»ORECONHECIDOSOSEFEITOSDEHedgeDEmUXODECAIXACOMEFEITONOPATRIMÇNIO
)NFRA30
6 (d)

líquido, cujo valor acumulado é transferido para o resultado ou para o ativo não circulante à medida da realização das operações


3.353
1.150
3.660
Total
PROTEGIDASE*UROSSOBREOCAPITALPRÆPRIO%MDEDEZEMBRODE FOIAPROVADOATRAV½SDA!TADE2EUNI»ODO#ONSELHODE
$ESPESASCOMPROlSSIONAISCHAVESDAADMINISTRA¼»O
Administração, o destaque de juros sobre o capital próprio com base no patrimônio líquido de 30 de setembro de 2021 no valor bruto
2EMUNERA¼»O
2021
2020 DE2 CORRESPONDENTESA2 PORA¼»O3ER»OPAGOSCONFORMEVIERASERDELIBERADOOPORTUNAMENTE SENDO
"ENEFÁCIOSDECURTOPRAZO REMUNERA¼»OlXAK 

 IMPUTADOSAOSDIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSDOEXERCÁCIOSOCIALDE hADREFERENDUMvDA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIAQUE
ANALISAR¶ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDESTEEXERCÁCIOSOCIAL%MDEMAR¼ODE FOIAPROVADOATRAV½SDA!TADE2EUNI»ODO
/UTROSBENEFÁCIOS
Conselho de Administração, o destaque de juros sobre o capital próprio com base no patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2020 no
Provisão de participação no resultado
0ROVIS»OPARAREMUNERA¼»OVARI¶VELDOANOAPAGARNOANOSEGUINTE

155 VALORBRUTODE2 CORRESPONDENTESA2 PORA¼»O3ER»OPAGOSCONFORMEVIERASERDELIBERADOOPORTUNAMENTE 
2EVERS»ODE002DOANOANTERIORPAGONOANO
(51)
  SENDOIMPUTADOSAOSDIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSDOEXERCÁCIOSOCIALDE ADREFERENDUMDA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIAQUe
0REVID¾NCIAPRIVADA

56 ANALISAR¶ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDESTEEXERCÁCIOSOCIAL%MDEJUNHODE FOIAPROVADOATRAV½SDA!TADE2EUNI»ODO
3
2 Conselho de Administração, o destaque de juros sobre o capital próprio com base no patrimônio líquido de 31 de março de 2021 no
3EGURODEVIDA
2.321
 VALORBRUTODE2 CORRESPONDENTESA2 PORA¼»O3ER»OPAGOSCONFORMEVIERASERDELIBERADOOPORTUNAMENTE,
3ALDOSAPAGARAOSPROlSSIONAISCHAVEDAADMINISTRA¼»O
SENDOIMPUTADOSAOSDIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSDOEXERCÁCIOSOCIALDE ADREFERENDUMDA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIAQUe
2021
2020 ANALISAR¶ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDESTEEXERCÁCIOSOCIAL%MDESETEMBRODE FOIAPROVADOATRAV½SDA!TADE2EUNI»O
2EMUNERA¼»ODOSADMINISTRADORESK 

 do Conselho de Administração, o destaque de juros sobre o capital próprio com base no patrimônio líquido de 30 de junho de 2021 no
.A !SSEMBLEIA 'ERAL /RDIN¶RIA !'/  REALIZADA EM  DE ABRIL DE   FOI lXADA A REMUNERA¼»O ANUAL DOS MEMBROS DO CONSELHO VALORBRUTODE2 CORRESPONDENTESA2 PORA¼»O3ER»OPAGOSCONFORMEVIERASERDELIBERADOOPORTUNAMENTE 
DEADMINISTRA¼»OEDIRETORIADA#OMPANHIANOMONTANTEDE2!REMUNERA¼»OANUALINCLUISAL¶RIOS BENEFÁCIOS REMUNERA¼»O SENDOIMPUTADOSAOSDIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSDOEXERCÁCIOSOCIALDE ADREFERENDUMDA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIAQUe
VARI¶VELPAGASNOANOECONTRIBUI¼»OPARASEGURIDADESOCIALA #ONTRATODEPRESTA¼»ODESERVI¼OSDEGEST»OADMINISTRATIVANASáreas de ANALISAR¶ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDESTEEXERCÁCIOSOCIAL
2021
2020
CONTABILIDADE ASSESSORIAJURÁDICA SUPRIMENTOS TESOURARIAERECURSOSHUMANOSEXECUTADOSPELA##2n'"3(Global Business Services), 19. Receitas operacionais:
325.562 
CUJOSVALORESS»OLIQUIDADOSMENSALMENTENODIAËTILDOM¾SSUBSEQUENTEAOM¾SDOFATURAMENTOB #ONTRATODEPRESTA¼»OEXCLusiva 2ECEITASMETROVI¶RIAS


DESERVI¼OSSUPORTEEMANUTEN¼»OEMTECNOLOGIADAINFORMA¼»OEXECUTADOSPELA##2n'"3(Global Business Services), cujos valores 2ECEITASDECONSTRU¼»O)#0#2 


S»OLIQUIDADOSMENSALMENTENODIAËTILDOM¾SSEGUINTEAODOFATURAMENTOC #ONTRATODEOCUPA¼»OEUSODOSESPA¼OSDEUTILIzação 2ECEITASACESSÆRIAS

MEDIANTEREMUNERA¼»O PARAlNSDEINSTALA¼»O OPERA¼»O MANUTEN¼»OEEXPLORA¼»ODAINFRAESTRUTURADETELECOMUNICA¼ÊES COMPRAZO 2ECEITAMETROVI¶RIA REEQUILÁBRIOA 
AT½OT½RMINODAVIG¾NCIADOCONTRATODECONCESS»O CUJOSPAGAMENTOSOCORREMAT½ODIADOM¾SSUBSEQUENTE/CONTRATO½REAJUstado 2ECEITADEPARTESRELACIONADAS


ANUALMENTECOMBASENO)0#E)'0 - SENDOCADAUMNARAZ»ODED 2EFERE SEAENCARGOSDEFOLHADEPAGAMENTORELATIVO¹ Receita bruta
 
TRANSFER¾NCIADECOLABORADORES CUJOOVENCIMENTOSED¶NOM¾SSUBSEQUENTEAEMISS»ODODOCUMENTOE #ONTRATODEPRESTA¼»ODE )MPOSTOSSOBRERECEITAS
   
   
SERVI¼OSPARAFORNECIMENTODEINTERFACEÆPTICAPADR»O'IGABIT%THERNETnhClean ChannelvDENOMINADOhData SammvPARAINTERLIGARA Abatimentos
Companhia com a núvem Multiprotocol Label Switching-0,3 ATRAV½SDECIRCUITODIGITALQUEPERMITEOACESSOEOTRANSPORTEDEDADOS  Deduções das receitas brutas
(5.611)  
VOZEVÁDEOF 2EFERE SEACOMPARTILHAMENTODECUSTOSCOMFOLHADEPAGAMENTOG #ONTRATODEMËTUOCOMA2UAS)NVEST REMUNERADo a Receita operacional líquida
 
#$)  AACOMVENCIMENTOEMDEMAR¼ODE OQUALTEVESUALIQUIDA¼»OANTECIPADAEMDEJUNHODEH #ONTRAto A 2EFERE SEARECEITADECORRENTEDOREEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIRODA&ASE)ECOMPENSA¼»OlNANCEIRADA&ASE)) DEACORDOCOM
DEMËTUOCOMACONTROLADORA##23! REMUNERADOA#$)  AACOMVENCIMENTOEMDEMAR¼ODE OQUALTEVESUA OS4!SNOSEAOCONTRATODECONCESS»ODA#OMPANHIA0ARAMAIORESDETALHESVIDENANOTAEXPLICATIVAN #ONTEXTOOPERACIOnal.
LIQUIDA¼»OANTECIPADAEMDEJUNHODEI 2EFERE SEANOTADED½BITOREFERENTEASERVI¼OSEMERGENCIAISPARAREPARA¼»ODElBRA 2ESULTADOlNANCEIRO
2021
2020
ÆPTICANA6IA-OBILIDADEJ !QUISI¼»ODEUMAMOTOEK #ONTEMPLAOVALORTOTALDEREMUNERA¼»OlXAEVARI¶VELATRIBUÁVELAOSMEMBROS $ESPESASlNANCEIRAS
da administração e diretoria.
6ARIA¼»OMONET¶RIASOBREDEB¾NTURES
   
12. Ativo imobilizado:
2020
2021
*UROSSOBREDEB¾NTURES
   
   
Taxa média anual
Saldo
Transfe- Saldo 6ARIA¼»OCAMBIALSOBREFORNECEDORESESTRANGEIROS
Valor de custo
 
 
de depreciação % inicial Adições Baixas rências (a)
lNAL 4AXAS COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS


-ÆVEISEUTENSÁLIOS

 
  #APITALIZA¼»ODECUSTOSCOMDEB¾NTURES
(153)
-¶QUINASEEQUIPAMENTOS

 
  *UROSEVARIA¼ÊESMONET¶RIASCOMPARTESRELACIONADAS
   
Veículos

- 
)NSTALA¼ÊESEEDIlCA¼ÊES

 2ECEITASlNANCEIRAS

%QUIPAMENTOSOPERACIONAIS

  6ARIA¼»OMONET¶RIASOBREDEB¾NTURES
6.512  (165)
   2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS

3.621
)MOBILIZA¼ÊESEMANDAMENTO
Total custo


   
   6ARIA¼»OCAMBIALSOBREFORNECEDORESESTRANGEIROS
*UROSEOUTRASRECEITASlNANCEIRAS


Valor de depreciação


-ÆVEISEUTENSÁLIOS
10   (553)

-  
   
-¶QUINASEEQUIPAMENTOS
15    

-   2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
Veículos
20  
(50)
-   21. Instrumentos Financeiros: !#OMPANHIAMANT½MOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS!ADMINISTRA¼»ODESSESINSTRUMEN)NSTALA¼ÊESEEDIlCA¼ÊES
*
 
  TOS ½ EFETUADA POR MEIO DE ESTRAT½GIAS OPERACIONAIS E CONTROLES INTERNOS VISANDO ASSEGURAR LIQUIDEZ  RENTABILIDADE E SEGURAN¼A
 
-   A contratação de derivativos com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que a
%QUIPAMENTOSOPERACIONAIS
  
Total depreciação
   

-   ADMINISTRA¼»OPRETENDECOBRIRC·MBIO TAXADEJUROSEETC !POLÁTICADECONTROLECONSISTEEMACOMPANHAMENTOPERMANENTEDAS
 (1.005)  
   CONDI¼ÊESCONTRATADASVERSUSCONDI¼ÊESVIGENTESNOMERCADO.»OS»OEFETUADASAPLICA¼ÊESDECAR¶TERESPECULATIVOEMDERIVATIVOS
Total geral
2019
2020
OUQUAISQUEROUTROSATIVOSDERISCO ASSIMCOMOEMOPERA¼ÊESDElNIDASCOMODERIVATIVOSEXÆTICOS/SRESULTADOSOBTIDOSCOMESTAS
Taxa média anual
Saldo
Transfe- Saldo OPERA¼ÊESEST»OCONDIZENTESCOMASPOLÁTICASEESTRAT½GIASDElNIDASPELAADMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA0ARAAPOIOAO#ONSELHODE
de depreciação % inicial Adições Baixas rências (a)
lNAL !DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA NASQUESTÊESlNANCEIRASESTRAT½GICAS ACONTROLADORADA#OMPANHIA##23! POSSUIUM#OMIT¾DE
Valor de custo
-ÆVEISEUTENSÁLIOS

 
325  2ESULTADOSE&INAN¼AS FORMADOPORCONSELHEIROSINDICADOSPELOSACIONISTASCONTROLADORESECONSELHEIROSINDEPENDENTES QUEANALisa
-¶QUINASEEQUIPAMENTOS

-  
  ASQUESTÊESQUEDIZEMRESPEITO¹POLÁTICAEESTRUTURAlNANCEIRADA#OMPANHIA ACOMPANHAEINFORMAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O
Veículos

- (102)
3  SOBREQUESTÊESlNANCEIRASCHAVE TAISCOMOEMPR½STIMOSRElNANCIAMENTOSDEDÁVIDASDELONGOPRAZO AN¶LISEDERISCO EXPOSI¼ÊES
)NSTALA¼ÊESEEDIlCA¼ÊES

 AO C·MBIO  AVAL EM OPERA¼ÊES  NÁVEL DE ALAVANCAGEM  POLÁTICA DE DIVIDENDOS  EMISS»O DE A¼ÊES  EMISS»O DE TÁTULOS DE DÁVIDA E
%QUIPAMENTOSOPERACIONAIS

-  
-  INVESTIMENTOS4ODASASOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROSEST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIA
)MOBILIZA¼ÊESEMANDAMENTO
 
(1)   6.512 CONFORMEOQUADROASEGUIR)NSTRUMENTOSlNANCEIROSPORCATEGORIA
Total custo
  (1.202)
  
2021
2020
Valor de depreciação
Ativos
Passivo
Ativos
Passivo
-ÆVEISEUTENSÁLIOS
10    

-  
lNANCEIROS lNANCEIRO
lNANCEIROS lNANCEIRO
-¶QUINASEEQUIPAMENTOS
15    

-  
Valor justo mensurados mensurado Valor justo mensurados mensurado
Veículos
20  
 
102
-  
através do
ao custo
ao custo através do
ao custo
ao custo
)NSTALA¼ÊESEEDIlCA¼ÊES
*
 
 
resultado amortizado amortizado
resultado amortizado amortizado
(5)

-   Ativos
%QUIPAMENTOSOPERACIONAIS
10  
    1.201
-   Caixa e bancos
Total depreciação


Total geral
25.623 
(1)
   !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


A 2ECLASSIlCA¼ÊESENTREATIVOIMOBILIZADOEINTANGÁVEL !TIVOSDEPRECIADOS&ORAMACRESCIDOSAOSATIVOSIMOBILIZADOS CUS- !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS CONTARESERVA

TOSDEDEB¾NTURESNOMONTANTEDE2EM2EM !TAXAM½DIADECAPITALIZA¼»OEMFOIDE AACUSTo Contas a receber
6.316

DASDEB¾NTURESDIVIDIDOSPELOSALDOM½DIODEDEB¾NTURES E AAEM13. Intangível e infraestrutura em construção. Contas a receber - partes relacionadas


2020
2021
!TIVOlNANCEIRO

Taxa média anual
Passivos
Saldo
Transfe- Outros
Valor de custo
de amortização %
-  
-  
inicial Adições
rências (a)
(d) 3ALDOlNAL $EB¾NTURESA 
$IREITOSDEEXPLORA¼»ODAINFRAESTRUTURACONCEDIDA


-  &ORNECEDORESEOUTRASCONTASAPAGAR
 
 
$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOS


 $IVIDENDOSE*#0APAGAR
(236.312)
 


(1.613)
 &ORNECEDORES PARTESRELACIONADAS
 
(3.660)
$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOSEMANDAMENTO



- 

  

  
Total do custo
Valor de amortização
A 6ALORESLÁQUIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O/SSEGUINTESM½TODOSEPREMISSASFORAMADOTADOSNADETERMINA¼»ODOVALORJUSTOs
$IREITOSDEEXPLORA¼»ODAINFRAESTRUTURA
(b)    
-   #AIXAEBANCOS APLICA¼ÊESlNANCEIRASEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS CONTARESERVA /SSALDOSEMCAIXAEBANCOST¾MSEUSVALORES
$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOS
20   (2.353)
-   JUSTOSID¾NTICOSAOSSALDOSCONT¶BEIS!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASEMFUNDOSDEINVESTIMENTOSEST»OVALORIZADASPELOVALORDACOTA
   
-   DOFUNDONADATADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS QUECORRESPONDEAOSEUVALORJUSTONÁVEL !SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASEM#$"S
Total amortização
Total Intangível
  

-  #ERTIlCADODE$EPÆSITO"ANC¶RIO EINSTRUMENTOSSIMILARESPOSSUEMLIQUIDEZDI¶RIACOMRECOMPRANAhCURVADOPAPELvE PORTANTO A
  (c)   (323)
 #OMPANHIAENTENDEQUESEUVALORJUSTOCORRESPONDEAOSEUVALORCONT¶BILsContas a receber, contas a receber - partes relacionaInfraestrutura em construção.
DAS ATIVOlNANCEIRO FORNECEDORES PARTESRELACIONADAS DIVIDENDOSE*#0APAGAREFORNECEDORESEOUTRASCONTASAPAGAR /S
2019
2020
Saldo
TransferênSaldo VALORESJUSTOSS»OPRÆXIMOSDOSSALDOSCONT¶BEIS DADOOCURTOPRAZOPARALIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊESEXCETOATIVOSlNANCEIROSARECETaxa média anual
inicial Adições Baixas
cias (a)
lNAL ber do Poder Concedente, cujos valores contábeis são considerados equivalentes aos valores justos, por se tratarem de instrumentos
Valor de custo
de amortização %
$IREITOSDEEXPLORA¼»ODAINFRAESTRUTURACONCEDIDA

  lNANCEIROSCOMCARACTERÁSTICASEXCLUSIVAS PRESENTESNOCONTRATODECONCESS»O TAISCOMOESTRUTURAROBUSTADEGARANTIASEMARCOS
$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOS

  LEGAISRELACIONADOSAOSETORsDebêntures mensuradas ao custo amortizado - Caso fosse adotado o critério de reconhecer esses

2.005
 
 
 PASSIVOSPELOSSEUSVALORESJUSTOSNÁVEL  OSSALDOSAPURADOSSERIAMOSSEGUINTES
$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOSEMANDAMENTO
Total do custo

2.005
 
 
2021
2020
Valor contábil
Valor justo
Valor contábil
Valor justo
Valor de amortização




$IREITOSDEEXPLORA¼»ODAINFRAESTRUTURA
(b)    
-   $EB¾NTURESA B 
-   A /SVALORESCONT¶BEISEST»OBRUTOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»OB /SVALORESJUSTOSEST»OQUALIlCADOSNONÁVEL CONFORMEDElNI¼»O
$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOS
20   (2.062)
   
-   DETALHADANOITEMh(IERARQUIADEVALORJUSTOv ABAIXO/SVALORESJUSTOSFORAMCALCULADOSPROJETANDO SEOSmUXOSDECAIXAAT½OVENTotal amortização
Total Intangível
 (66.056)
 
  CIMENTODASOPERA¼ÊESCOMBASEEMTAXASFUTURASOBTIDASATRAV½SDEFONTESPËBLICASEX"E"LOOMBERG  ACRESCIDASDOSSPREADs
 
 
   CONTRATUAISETRAZIDOSAVALORPRESENTEPELATAXALIVREDERISCOPR½ $) Hierarquia de valor justo: A Companhia possui os saldos
Infraestrutura em construção.
A 2ECLASSIlCA¼ÊESENTREATIVOIMOBILIZADOEINTANGÁVELB !MORTIZA¼»OPELACURVADOBENEFÁCIOECONÇMICOC 3ERVI¼ODEADESI- ABAIXODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSAVALIADOSPELOVALORJUSTO OSQUAISEST»OQUALIlCADOSABAIXO
VA¼»O EQUIPAMENTOSDETELECOMUNICA¼»O7AYSIDEEMATERIAISSOBRESSALENTESPÆSOBRADA%ST»O6ILA3ÇNIAD 3INISTROS&ORAM Nível 2:
2021
2020
ACRESCIDOSAOSATIVOSINTANGÁVEIS CUSTOSDEDEB¾NTURESNOMONTANTEDE2EM2EM !TAXAM½DIADE !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


CAPITALIZA¼»OEMFOIDE AACUSTODASDEB¾NTURESDIVIDIDOPELOSALDOM½DIODEDEB¾NTURES E AAEM.»o /SDIFERENTESNÁVEISFORAMDElNIDOSASEGUIRs.ÁVELPRE¼OSNEGOCIADOSSEMAJUSTES EMMERCADOSATIVOSPARAATIVOSEPASSIVOS
FORAMACRESCIDOSVALORESAOSATIVOSINTANGÁVEISRESULTADOSDEhedge accountingEMACRESCIDOS2EM 
ID¾NTICOSs.ÁVELINPUTS DIFERENTESDOSPRE¼OSNEGOCIADOSEMMERCADOSATIVOSINCLUÁDOSNONÁVEL QUES»OOBSERV¶VEISPARa o
14.Debêntures
ATIVOOUPASSIVO DIRETAMENTEPRE¼OS OUINDIRETAMENTEDERIVADODEPRE¼OS Es.ÁVELPREMISSAS PARAOATIVOOUPASSIVO que não
são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Análise de sensibilidade: As análises de sensibilidade são
Taxa
ESTABELECIDASCOMBASEEMPREMISSASEPRESSUPOSTOSEMRELA¼»OAEVENTOSFUTUROS!!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAREVISAREGULARSaldos dos
efetiva do
MENTEESSASESTIMATIVASEPREMISSASUTILIZADASNOSC¶LCULOS.OENTANTO ALIQUIDA¼»ODASTRANSA¼ÊESENVOLVENDOESSASESTIMATIVas
custos a
custo de Custos de
poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade inerente ao processo utilizado na preparação das análises.
!PRESENTAMOSABAIXO ASAN¶LISESDESENSIBILIDADEQUANTO¹SVARIA¼ÊESEMMOEDASESTRANGEIRASENASTAXASDEJUROS!#OMPANHIA
Taxas transação transação apropriar em
Vencimento
2021
adotou para os cenários de estresse A e B da análise de sensibilidade, os percentuais de 25% e 50%, respectivamente, os quais são
Série
2021
2020
contratuais (% a.a.) incorridos
lNAL
aplicados no sentido de apresentar situação que demonstre sensibilidade relevante de risco variável. Análise de sensibilidade de
#$)    
%MISS»O S½RIE
a.a.
(a) 
 -AR¼ODE   (b) (c) (d) variações na moeda estrangeira: Apresentamos no quadro abaixo os valores nominais referentes à variação cambial sobre os contraTOSDEFORNECEDORESESTRANGEIROSSUJEITOSAESSERISCO/SVALORESCORRESPONDEMAOSEFEITOSNORESULTADODOEXERCÁCIOENOPATRimônio
)0# !   
 -AR¼ODE   (b) (c) (d) LÁQUIDOEFORAMCALCULADOSCOMBASENOSALDODASEXPOSI¼ÊESCAMBIAISNADATADESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASSENDOQUEASTAXAS
%MISS»O S½RIE
 AA
(a)

4OTALGERAL

 
DEC·MBIOUTILIZADASNOCEN¶RIOPROV¶VELFORAMADICIONADASDOSPERCENTUAISDEDETERIORA¼»ODEE PARAOSCEN¶RIOS!E".
Exposição
Consolidado - Efeito em R$ no resultado
Circulante
$EB¾NTURES
 
Operação
Vencimentos até Empresa em R$ (1) Cenário Provável Cenário A 25% Cenário B 50%
Custos de transação
   
Passivos Financeiros
 


&ORNECIMENTODE%QUIPAMENTOS
$EZEMBRODE 6IA1UATRO
33.635
Não Circulante
4OTALDOEFEITODEPERDA
(8.409)
(16.818)
$EB¾NTURES

0TAX2536ENDA(2)
 
 
 
 
 /SVALORESDEEXPOSI¼»ON»OCONTEMPLAMAJUSTESAVALORJUSTOEN»OEST»ODEDUZIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O 2EFERE SE¹ taxa
Custos de transação
DEVENDADASMOEDASEM DIVULGADASPELO"ANCO#ENTRALDO"RASIL

A /CUSTOEFETIVODESTASTRANSA¼ÊESREFERE SE¹TAXAINTERNADERETORNO4)2 CALCULADACONSIDERANDOOSJUROSCONTRATADOSMAIs os Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros: Abaixo estão demonstrados os valores resultantes das variações monetáRIASEDEJUROSSOBREOCONTRATODEDEB¾NTURECOMTAXASPÆS lXADAS NOHORIZONTEDEMESES OUSEJA AT½DEDEZEMBRODE
CUSTOSDETRANSA¼»O0ARAOSCASOSAPLIC¶VEIS N»OFORAMCONSIDERADASPARAlNSDEC¶LCULODA4)2ASTAXASCONTRATUAISVARI¶VEIS
Garantias: B 'ARANTIAREALC !LIENA¼»OlDUCI¶RIAD #ESS»OlDUCI¶RIADEDIREITOSDACONCESS»OECREDITÆRIOSCronograma de OUAT½OVENCIMENTOlNALDECADAOPERA¼»O OQUEOCORRERPRIMEIRO
Efeito em R$ no resultado
desembolsos (não circulante):
Vencimentos Exposição em Cenário Cenário A Cenário B
2021
Risco
até
R$ (4) (6) provável
25%
50%
2023
 Operação
#$)  -AR¼ODE
      

 $EB¾NTURES %MISS»O 3½RIE
)0# !  -AR¼ODE
   (110.362)  
2025
 $EB¾NTURES %MISS»O 3½RIE
#$) 

6.665


2026 em diante
 !PLICA¼»OlNANCEIRA#$"  
#$) 




(-) Custo de transação
  !PLICA¼»OlNANCEIRA)TAË3OBERANO  
     
 Efeito líquido
4OTAL
     
!#OMPANHIAPOSSUICONTRATOSlNANCEIROSDEDEB¾NTURESCOMCL¶USULASDECROSSDEFAULTEOUCROSSACCELERATION QUEESTABELECEM %FEITOSOBREASDEB¾NTURES



VENCIMENTO ANTECIPADO  CASO DEIXE DE PAGAR VALORES DEVIDOS EM OUTROS CONTRATOS POR ELA lRMADOS OU CASO OCORRA O VENCIMENTO %FEITOSOBREASAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
     
ANTECIPADODOSREFERIDOSCONTRATOS/SINDICADORESS»OCONSTANTEMENTEMONITORADOSAlMDEEVITARAEXECU¼»ODETAISCL¶USULAS! 4OTALDOEFEITODEGANHOPERDA 
SEGUIRESPECIlCAMOSASPRINCIPAISCONDI¼ÊES GARANTIASECL¶USULASRESTRITIVASVINCULADASAOSCONTRATOSDEDEB¾NTURES SEGUINDOA As taxas de juros consideradas foram (1) :
#$) 
 
 
 
INDEXA¼»ODAPRIMEIRACOLUNADOQUADROONDEASOPERA¼ÊESEST»ODETALHADAS!SCONDI¼ÊES GARANTIASERESTRI¼ÊESPACTUADASV¾M
)0# ! 
10,06%
 
 
SENDOCUMPRIDASREGULARMENTEA%MDEMAR¼ODE OCORREUAEMISS»ODEDEB¾NTURES DISTRIBUÁDAEMDUASS½RIES NOTOTAl
DEDEB¾NTURES SENDODEB¾NTURESNAS½RIEEDEB¾NTURESNAS½RIE TODASINTEGRALIZADASEMDE  !STAXASAPRESENTADASACIMASERVIRAMCOMOBASEPARAOC¶LCULO!SMESMASFORAMUTILIZADASNOSMESESDOC¶LCULO.OSITENs
MAR¼ODE TOTALIZANDOOVALORNOMINALDE2!REMUNERA¼»ODAS½RIE½DE#$)  AAEADAS½RIE½DE)0#!  A ABAIXO EST»ODETALHADASASPREMISSASPARAOBTEN¼»ODASTAXASDOCEN¶RIOPROV¶VEL 2EFERE SE¹TAXADE DI AA COMVENCIMENTOEMDEMAR¼ODE!SDEB¾NTURESCONTAMCOMASSEGUINTESGARANTIASI ALIENA¼»OlDUCI¶RIA VULGADAPELA" 2EFERE SEAVARIA¼»OANUALACUMULADANOSËLTIMOSMESES DIVULGADAPELO)"'% /SVALORESDEEXPOSI¼»ON»O
DEA¼ÊESEII CESS»OlDUCI¶RIADEDIREITOSDACONCESS»OECREDITÆRIOS!DICIONALMENTE A#OMPANHIAOBRIGA SEAN»OCONTRATARNOVOS contemplam ajustes a valor justo, não estão deduzidos dos custos de transação; (5) Como o conceito é de dívida líquida, o cenário para
ENDIVIDAMENTOS CASOARELA¼»O$ÁVIDA,ÁQUIDA%")4$!SEJAIGUALOUSUPERIORA EO)#3$SEJAIGUALOUINFERIORA !L½MDISSO  SEMENSURAROIMPACTONOCAIXASOBREASAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS½OMESMOPARAOENDIVIDAMENTO OUSEJA DEAUMENTODETAXASDEJUROS
COMPROMETE SEAN»ODISTRIBUIRDIVIDENDOSCASOARELA¼»O$ÁVIDA,ÁQUIDA%")4$!SEJAIGUALOUSUPERIORAEO)#3$SEJAIGUALOu .ESTECEN¶RIO ASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASSEBENElCIAM POISS»OPÆS lXADASE /SCEN¶RIOSDEESTRESSECONTEMPLAMUMADEPRECIA¼»O
INFERIORA !#OMPANHIAPODEOPTARPELACONTRATA¼»ODElAN¼ABANC¶RIAOUDEPÆSITOEMCONTARESERVA CASODESEJECONTRATARNOVAS DOSFATORESDERISCO#$)E)0# ! 22. Compromissos vinculados a contratos de concessão: A Companhia assumiu compromissos em
DÁVIDASOUDISTRIBUIRDIVIDENDOSCOMOSÁNDICESABAIXODOSNËMEROSDESCRITOSACIMA.ESTEEXERCÁCIODE OCORREUPAGAMENTODE seu contrato de concessão que contemplam investimentos (melhorias e manutenções) a serem realizados durante o prazo da concessão.
PRINCIPALNOVALORDE2EDEJUROSNOVALORDE2 CONFORMECL¶USULASDOCONTRATO.»OOCORRERAMNOVASCAPTA¼ÊESOU /SVALORESDEMONSTRADOSABAIXOREmETEMOVALORDOSINVESTIMENTOSESTABELECIDOSNOINÁCIODOCONTRATODECONCESS»O AJUSTADOPORREEQUILIQUIDA¼ÊESDEDEB¾NTURES#ONFORMECL¶USULADOCONTRATODEDEB¾NTURES A#OMPANHIADEVEEFETUARDEPÆSITOSMENSAISEM LÁBRIOSlRMADOSCOMO0ODER#ONCEDENTEEATUALIZADOSANUALMENTEPELOSÁNDICESDEREAJUSTETARIF¶RIODA#OMPANHIA
CONTARESERVA NAQUALPERMANECER»OBLOQUEADOSDURANTEMESESERESGATADOSPARAPAGAMENTODOSJUROSSEMESTRAIS AT½OlNALDO
2021
2020
CONTRATO%MDEDEZEMBRODE OSALDOAPLICADOTOTALIZA22EMDEDEZEMBRODE 
Compromisso de investimento
 121.602
15. Obrigações sociais e trabalhistas
2021
2020 /SVALORESACIMAN»OINCLUEMEVENTUAISINVESTIMENTOSCONTINGENTES DENÁVELDESERVI¼OECASOSEMDISCUSS»OPARAREEQUILÁBRIO23.
$EMONSTRA¼»ODOmUXODECAIXAA!#OMPANHIACLASSIlCAOSJUROSPAGOSCOMOATIVIDADEDElNANCIAMENTO PORENTENDERQUETAL
Circulante
3AL¶RIOSEREMUNERA¼ÊESAPAGAR

3.202 CLASSIlCA¼»OMELHORREPRESENTAOSmUXOSDEOBTEN¼»ODERECURSOSB2ECONCILIA¼»ODASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Debêntures -ËTUOSCOMPARTESRELACIONADAS
Total
"ENEFÁCIOS GRATIlCA¼ÊESEPARTICIPA¼ÊESAPAGAR

2.526
 
 
%NCARGOSSOCIAISEPREVIDENCI¶RIOS

 3ALDO)NICIAL

 6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
0ROVIS»OPARAF½RIASESAL¶RIO
21.310
 Captações (líquidas dos custos de transação)
 
 
Não circulante
0AGAMENTODEPRINCIPALEJUROS



'RATIlCA¼ÊESEPARTICIPA¼ÊESAPAGAR

115 4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO

153


115 Outras variações
(a)!#OMPANHIAPOSSUICOMOPRINCIPAISFORNECEDORESESTRANGEIROSA3IEMENS!' 3IEMENS3!3 3EPSAE(YUNDAI2OTEM#OMPANY $ESPESASCOMJUROSEVARIA¼»OMONET¶RIA
 
(153)
 
PARAIMPLANTA¼»ODOPROJETO QUEPREV¾FORNECIMENTODOSSISTEMASDESINALIZA¼»O DECOMANDOCENTRALIZADODAVIAEP¶TIO DECOMuni- /UTRASVARIA¼ÊESQUEN»OAFETAMOCAIXA
 
(153)
 
CA¼»OMÆVELEDOSTRENS INCLUINDOSOBRESSALENTESEOBRIGATÆRIOSPARAOSSISTEMAS(b) 2EFERE SEPRINCIPALMENTEAVALORESAPAGARPOR Total das outras variações
3ALDO&INAL
 
 
conta de serviços, materiais e equipamentos relacionados a melhorias, manutenção e conservação. 17. Provisão para riscos cíveis,
Transações
2021

'USTAVO-ARQUESDO#ANTO,OPES - Conselheiro
-ITSUHIKO/KUBO - Conselheiro

Saldos
2021
Ativo
Passivo
DesConpesas
tas a
FinanreceFornececeiras
ber
dores
(f)
 (h)
21 (d)  (a)

Composição da Diretoria
Francisco Pierrini $IRETOR 0RESIDENTE
-AURÁCIO$IMITROV $IRETOR

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
M
M
RAM ENTREOUTROS ALEITURAEAVALIA¼»ODOE4ERMOS!DITIVOSESUAAPLICABILIDADEAO#0# INCLUINDOOENVOLVIMento de
M
membros com conhecimento especializado necessário para aplicar a política contábil e avaliar os respectivos resultados. - confronM
M
TODOSVALORESRECONHECIDOSNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCOMORECEITASEATIVOlNANCEIRO !VALIA¼»OSEASDIVULGA¼ÊESNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS EST»ODEACORDOCOMOSREQUERIMENTOSDASNORMASCONT¶BEISAPLIC¶VEISECONSIDERAMTODASASINFORMAM
¼ÊESRELEVANTES#OMBASENASEVID¾NCIASOBTIDASPORMEIODOSPROCEDIMENTOSACIMARESUMIDOS CONSIDERAMOSACEIT¶VELORECONHECIMENTOEADIVULGA¼»ODESSEREEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIROS NOCONTEXTODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASRELATIVASAOEXERCÁCIO
lNDOEMDEDEZEMBRODE/UTRASINFORMA¼ÊESQUEACOMPANHAMASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEORELATÆRIODOSAUDI- M
tores: !ADMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA½RESPONS¶VELPORESSASOUTRASINFORMA¼ÊESQUECOMPREENDEMO2ELATÆRIODA!DMINISTRA¼»O
m
.OSSAOPINI»OSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASN»OABRANGEO2ELATÆRIODA!DMINISTRA¼»OEN»OEXPRESSAMOSQUALQUERFORMADE
CONCLUS»ODEAUDITORIASOBREESSERELATÆRIO%MCONEX»OCOMAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS NOSSARESPONSABILIDADE½
ADELERO2ELATÆRIODA!DMINISTRA¼»OE AOFAZ¾ LO CONSIDERARSEESSERELATÆRIOEST¶ DEFORMARELEVANTE INCONSISTENTECOMas deM
MONSTRA¼ÊESlNANCEIRASOUCOMNOSSOCONHECIMENTOOBTIDONAAUDITORIAOU DEOUTRAFORMA APARENTAESTARDISTORCIDODEFORMA
m
RELEVANTE3E COMBASENOTRABALHOREALIZADO CONCLUIRMOSQUEH¶DISTOR¼»ORELEVANTENO2ELATÆRIODA!DMINISTRA¼»O SOMOSREQUEM
RIDOSACOMUNICARESSEFATO.»OTEMOSNADAARELATARAESTERESPEITOResponsabilidades da administração pelas demonstrações
M
lNANCEIRAS!ADMINISTRA¼»O½RESPONS¶VELPELAELABORA¼»OEADEQUADAAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDEACORDO
M
M
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaM
BORA¼»ODEDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO.AELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS AADMINISTRA¼»O½RESPONS¶VELPELAAVALIA¼»ODACAPACIDADEDEA#OMPANHIACONTINUAROPEm
RANDO DIVULGANDO QUANDOAPLIC¶VEL OSASSUNTOSRELACIONADOSCOMASUACONTINUIDADEOPERACIONALEOUSODESSABASECONT¶BILna
ELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS AN»OSERQUEAADMINISTRA¼»OPRETENDALIQUIDARA#OMPANHIAOUCESSARSUASOPERAções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela
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Jottapar Participações S/A -

Jornal O DIA SP

CNPJ/MF sob nº 46.997.060/0001-21
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas. Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2021. Agradecemos nossos acionistas, clientes, prestadores de serviços, fornecedores e, em especial, nossos colaboradores, pela apoio e confiança.
A Diretoria
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios
Balanço Patrimonial - Exercícios findos 31 de março de 2021 e 2020 (Em reais)
findos em 31 de março de 2021 e 2020 (Em reais)
ATIVO
2021
2020 PASSIVO E
31/03/2021
31/03/2020
Circulante
12.316.061,54 15.703.133,16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021
2020
Caixa
4.951,00
5.550,53 Circulante
3.318.748,01 5.207.689,59 Fluxos de Caixa das
Aplicações Financeiras
1.913.997,11 1.207.496,38 Fornecedores
2.786.895,85 4.686.157,14 Atividades Operacionais
(1.375.822,36) (1.585.677,49)
Contas a Receber
10.058.718,94 12.997.648,51 Encagos Trabalhistas
115.672,67
168.598,58 Lucro Líquido do Exercício
Tributos a Recuperar
337.207,81 1.143.313,20 Tributos a recolher
48.054,21
40.766,97 Ajustes para reconciliar o
Valores a receber
324.000,00 Provisões
368.125,28
312.166,90 Prejuízo Líquido com o Caixa Líquido
Adiantamentos
19.917,71 Não Circulante
114.468,75
419.163,75 Aplicado/Obtido nas/das
Seguros a Propriar
1.186,68
5.206,83 Impostos diferidos
114.468,75
419.163,75 Atividades Operacionais:
366.535,62
358.540,85
Não Circulante
5.129.082,73 5.313.466,09 Patrimônio Líquido
14.011.927,51 15.389.745,91 Depreciações
Projetos a Viabilizar
328.999,55 1.569.804,55 Capital Social
22.900.000,00 22.900.000,00 Ajuste de exercício anterior
Investimentos
1.414.074,37
414.074,37 Lucro/(Prejuízos acumulados) (8.888.072,49) (7.510.254,09) Resultado de equivalência
patrimonial
de
coligadas
(4.464.804,56)
(1.626.190,54)
Imobilizado
3.386.008,81 3.329.587,17 Total do passivo e
- (906.377,58)
Total do Ativo
17.445.144,27 21.016.599,25 patrimônio líquido
17.445.144,27 21.016.599,25 Impostos Diferidos
Outros Reflexos
- 5.297.193,27
Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de março 2021 e 2020
(5.474.091,30) 1.537.488,51
2021
2020 (Aumento) / Diminuição das
Receitas (despesas) operacionais
contas dos grupos do
Receitas
68.589,95
91.453,32
Ativo Circulante:
Despesas gerais administrativas e outras
(6.656.049,37)
(3.338.555,60) Título/Contas a Receber
4.092.972,82 (12.906.969,77)
Resultado da equivalência patrimonial de investidas
4.462.804,56
1.626.190,54 Título/Contas a Pagar
(345.632,62)
9.497,91
Lucro operacional
(2.124.654,86)
(1.620.911,74) Títulos/Tributos a Recolher
104.931,73
Receitas financeiras
748.832,50
53.241,46 Outros Ativos Correntes
- 2.342.640,11
Despesas financeiras
(18.007,21) Caixa Aplicado nas
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
(1.375.822,36)
(1.585.677,49)
Atividades Operacionais (1.726.751,10) (8.912.411,51)
Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios findos em 31 de março de 2021 e 2020 (Em reais)
Fluxos de Caixa das
2021
2020
Atividades de Investimento
Lucro/(Prejuízo) do período
(1.375.822,36)
(1.585.677,49) Aquisições de Imobilizado
(182.152,26) 4.602.200,37
Outros componentes do resultado abrangente
Aquisição de Empreendimentos
Total do resultado abrangente do exercício
(1.375.822,36)
(1.585.677,49)
Imobiliários
4.464.804,56 1.626.190,54
Caixa Gerado nas Atividades
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
de Investimento
4.282.652,30 6.228.390,91
Exercícios findos em 31 de março de 2021 a 31 de março de 2020 (Em reais)
Fluxos de Caixa das
Reservas de Lucros
Atividades de Financiamento
Capital
Outros
Prejuízos
Lucros /
(1.850.000,00) 3.690.000,00
Social
Reflexos Acumulados (Prejuízos) Acumulados
Total Partes Relacionadas
Saldo em 31/03/2019
22.900.000,00 (5.209.632,79) (5.942.725,61)
- 11.747.641,60 Caixa Aplicado nas Atividades
de Financiamento
(1.850.000,00) 3.690.000,00
Ajuste exercício anterior
18.149,01
18.149,01
Variação de participação em investida
- 5.209.632,79
- 5.209.632,79 Aumento Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa
705.901,20 1.005.979,40
Lucro / ( Prejuízo ) Líquido do Período
(1.585.677,49) (1.585.677,49)
Transferência de Lucros
- (1.567.528,48)
1.567.528,48
- Caixa e Equivalentes de
Caixas
no
Final
do
período
1.213.046,91
207.067,51
Saldo em 31/03/2020
22.900.000,00
- (7.510.254,09)
- 15.389.745,91
Ajuste exercício anterior
(1.996,04)
(1.996,04) Caixa e Equivalentes de Caixas
no Início do período
1.918.948,11 1.213.046,91
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período
(1.375.822,36) (1.375.822,36)
Transferência de Lucros
- (1.377.818,40)
1.377.818,40
As demonstrações financeiras completas,
Saldo em 31/03/2021
22.900.000,00
- (8.888.072,49)
- 14.011.927,51
contendo as Notas Explicativas encontram-se
A Diretoria
Luiz Antonio Cornélio - Contador CRC 1SP 172.573/O-5
disponíveis na sede da Companhia.
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1015165-85.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lady Massani Cantagalli, Espólio de Cesar Roberto Cantagalli, Bruno Cantagalli
Ramos, Edificio São Jorge, Maria Cristina Cantagalli, Edifício Mont Blanc, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Bruno Cantagalli
Ramos, Lady Massani Cantagalli e Maria Cristina Cantagalli ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando
declaração de domínio sobre imóveis: (a) 1/8 do apartamento nº 11, situado no 2º andar do Prédio São Jorge,
Av. Celso Garcia, 5398, Tatuapé, São Paulo–SP, CEP: 03064-000; (b)1/8 de 62% do apartamento de nº 53,
situado no 5º andar do Edifício Mont Blanc, localizado na Rua Monte Serrat, 610, Tatuapé, São Paulo – SP,
CEP: 03312-000; (c)1/8 de 62% de uma vaga de garagem de nº 21, localizada no subsolo do Edifício Mont
Blanc, situado na Rua Monte Serrat, 610, Tatuapé, São Paulo–SP, CEP:03312-000, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste
edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado r evel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo-SP.
J - 25 e 26/02

Captalys Companhia de Crédito

CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Especial a ser Realizada em 09 de Março de 2022 - Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas detentores de ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal, de emissão
da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede social na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Elvira Ferraz, n° 68, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, registrada no Número de Identificação do
Registro de Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Economia (CNPJ/ME) sob o nº 23.361.030/0001-29 (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Especial, a ser realizada,
em primeira convocação, no dia 09 de março de 2022, às 11h30 (“Assembleia Especial”), na sede social da Companhia,
a fim de discutir e deliberar sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor
nominal, de emissão da Companhia, em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia,
na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial classe A (“Conversão”), e a consequente
reforma do Estatuto Social da Companhia. A eficácia da deliberação que venha a aprovar a Conversão estará condicionada
à aprovação das matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para ser
realizada na mesma data (09 de março de 2022), em primeira convocação, às 13:00 horas, bem como à implementação
das referidas deliberações assembleares. Instruções e Informações Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os
documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede
social da Companhia. 2. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na Assembleia Especial munido do
documento hábil a comprovar sua identidade. 3. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar
instrumento de mandato, com poderes especiais. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos
documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para
o português, notarizados e consularizados. 4. Solicita-se que, sendo possível, o instrumento de mandato, acompanhado
de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na
Assembleia Especial, seja depositado na sede social da Companhia ou enviado para o endereço eletrônico assembleia@
captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da
data marcada para a realização da Assembleia Especial. 5. A Companhia informa que intensificou medidas de proteção
e higienização de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na Assembleia Especial. Não obstante,
solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confirmação de presença para o endereço eletrônico assembleia@
captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de segurança.
6. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2022. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

Captalys Companhia de Crédito

CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Especial a ser Realizada em 09 de Março de 2022 - Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas detentores de ações preferenciais classe B, nominativas e sem valor nominal, de emissão
da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede social na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Elvira Ferraz, n° 68, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, registrada no Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 23.361.030/0001-29 (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Especial, a ser realizada, em
primeira convocação, no dia 09 de março de 2022, às 12h00 (“Assembleia Especial”), na sede social da Companhia, a
fim de discutir e deliberar sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais classe B, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, na
proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial classe B (“Conversão”), e a consequente reforma do Estatuto Social da Companhia. A eficácia da deliberação que venha a aprovar a Conversão estará condicionada à
aprovação das matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para ser realizada na mesma data (09 de março de 2022), em primeira convocação, às 13:00 horas, bem como à implementação das
referidas deliberações assembleares. Instruções e Informações Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. 2. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na Assembleia Especial munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 3. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar
instrumento de mandato, com poderes especiais. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o
português, notarizados e consularizados. 4. Solicita-se que, sendo possível, o instrumento de mandato, acompanhado de
cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na Assembleia Especial, seja depositado na sede social da Companhia ou enviado para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data
marcada para a realização da Assembleia Especial. 5. A Companhia informa que intensificou medidas de proteção e
higienização de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na Assembleia Especial. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confirmação de presença para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de
segurança. 6. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2022. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

Captalys Companhia de Crédito

CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Especial a ser Realizada em 09 de Março de 2022 - Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas detentores de ações preferenciais classe C, nominativas e sem valor nominal, de emissão
da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, n° 68, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, registrada no Número de Identificação do Registro
de Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/
ME) sob o nº 23.361.030/0001-29 (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Especial, a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 09 de março de 2022, às 12h30m, (“Assembleia Especial”), na sede social da Companhia, a fim de discutir e deliberar sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais classe C, nominativas e sem valor nominal, de
emissão da Companhia, em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, na proporção
de 21.260 (vinte e uma mil e duzentas e sessenta) ações ordinárias para cada 1 (uma) ação preferencial classe C (“Conversão”), e a consequente reforma do Estatuto Social da Companhia. A eficácia da deliberação que venha a aprovar a Conversão estará condicionada à aprovação das matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para ser realizada na mesma data (09 de março de 2022), em primeira convocação, às 13:00 horas,
bem como à implementação das referidas deliberações assembleares. Instruções e Informações Gerais: 1 Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. 2 O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na Assembleia Especial munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 3 O acionista que desejar ser representado
por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, notarizados e consularizados. 4 Solicita-se que, sendo possível, o instrumento de
mandato, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para
representação na Assembleia Especial, seja depositado na sede social da Companhia ou enviado para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antecedência de até 3 (três)
dias úteis da data marcada para a realização da Assembleia Especial. 5 A Companhia informa que intensificou medidas
de proteção e higienização de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na Assembleia Especial. Não
obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confirmação de presença para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de segurança. 6 Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br. São
Paulo, 24 de fevereiro de 2022. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração

Captalys Companhia de Crédito

CNPJ/ME nº 23.361.030/0001-29 - NIRE 35.300.534.590
Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 09 de Março de 2022 - Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas da Captalys Companhia de Crédito, sociedade por ações, com sede social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, n° 68, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, registrada no
Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE) 35.300.534.590 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 23.361.030/0001-29 (“Companhia”), nos termos do artigo 124,
parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 09 de março de
2022, às 13h00 (“Assembleia”), na sede social da Companhia, a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:
(i) conversão da totalidade das ações preferenciais classes A, B e C, nominativas e sem valor nominal, de emissão da
Companhia, em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, nas seguintes proporções: 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial classe A; 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma)
ação preferencial classe B; e 21.260 (vinte e uma mil e duzentas e sessenta) ações ordinárias para cada 1 (uma) ação
preferencial classe C (“Conversão”); (ii) em decorrência da Conversão, (a) reforma do Estatuto Social da Companhia (alteração do Artigo 6º e do Artigo 40 – Capital Social e Ações e Disposições Gerais e Transitórias, respectivamente); e (b)
o cancelamento da deliberação sobre a conversão de ações sob condição suspensiva aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 09 de setembro de 2021; (iii) autorização para que a administração da Companhia adote todas as providências e medidas necessárias à implementação das matérias aprovadas em Assembleia.
Instruções e Informações Gerais: 1 Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relacionados
às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. 2 O acionista ou
seu representante legal deverá comparecer na Assembleia munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 3
O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos societários, quando relativos à pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o
português, notarizados e consularizados. 4 Solicita-se que, sendo possível, o instrumento de mandato, acompanhado de
cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista para representação na Assembleia, seja depositado na sede social da Companhia ou enviado para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.
br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, com antecedência de até 3 (três) dias úteis da
data marcada para a realização da Assembleia. 5 A Companhia informa que intensificou medidas de proteção
e higienização de seus ambientes para receber os acionistas que comparecerem na Assembleia. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confirmação de presença para o endereço eletrônico assembleia@captalys.
com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de
segurança. 6 Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2022. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração
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Velvet Participações S.A.

- CNPJ/ME: 04.431.039/0001-14
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial encerrado em
31/03/2021 e 31/03/2020.
Demonstração de Resultado Abrangente 2021 2020
Balanço Patrimonial em 31 de março de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
12.045 8.634
ATIVO
2021
2020 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021
2020 Lucro/(Prejuízo) do período
Circulante
41.652 52.652 Circulante
296
2.155 Outros componentes do resultado abrangente
Caixa e equivalentes de caixa
162
86 Salários e encargos sociais
53
43 Total do resultado
abrangente do exercício
12.045 8.634
Aplicações financeiras
37.501 46.978 Tributos a receber
26
33
Contas a receber
3.383
4.590 Dividendos a pagar
2.051
Demonstrações do Fluxo de Caixa - Exercícios findos
Adiantamentos diversos
28
103 Contas a pagar
217
29
em 31 março de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Tributos a recuperar
578
896 Não Circulante
2021
2020
Não Circulante
73.267 74.626 Patrimônio Líquido
114.622 125.123 Fluxos de caixa
Projetos a Viabilizar
430
2.302 Capital social
70.500 70.500
das atividades operacionais
Partes relacionadas
15.807 15.546 Reserva de lucros
39.073 50.176 Lucro líquido do exercício
12.045
8.634
Investimentos
6.671
7.293 Reserva legal
5.049
4.447 Ajustes ao lucro
Imobilizado disponível para venda
21.152 21.152 Outros reflexos
- Aplicado/Obtido nas atividades operacionais:
Imobilizado em andamento
8.605
7.423
Equivalência Patrimonial
(11.522) (10.222)
Imobilizado
20.602 20.910 Total do passivo e
523 (1.588)
Total do ativo
114.919 127.278
do patrimônio líquido
114.919 127.278 Variação de ativos e passivos
Demonstração do Resultado do Exercício (Em milhares de reais)
Títulos/Contas a receber
1.600 (3.690)
2021
2020
2021
2020 Títulos/Contas a recolher
(19)
436
Receitas (despesas) operacionais
(13)
Lucro operacional
9.366
6.886 Títulos/Contas a pagar
Receitas de aluguéis
2.667
2.568 Resultado financeiro: Receitas financeiras
Títulos/Valores
mobiliários
13.894
2.738
Receitas vendas e imóveis
435
379
Outros
ativos
correntes
220
(5.958)
Despesas financeiras
2.679
(859)
Custo dos serviços prestados
(237)
Caixa líquido aplicado
12.045
8.766
Lucro bruto
3.102
2.709 LAIR
nas atividades operacionais
16.219 (10.814)
(132) Fluxos de caixa
Resultado de equivalência patrimonial
11.522 10.222 Impostos corretes
Despesas administrativas
(5.258) (6.045) Lucro líquido
12.045
8.634
das atividades de investimentos
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Aplicações em ativo imobilizado
(1.980)
199
Aplicações em
Reservas de Lucros
empreendimentos
imobiliários
2.528
2.386
Capital
Outros Reserva Retenção
Lucros
11.522 10.222
Social Reflexos
Legal de Lucros Acumulados
Total Recebimento de dividendos
Saldos em 31/03/2019
70.500
(2.728)
4.015
44.008
115.795 Caixa gerado pelas
atividades de investimentos
12.070 12.808
Ajuste exercício anterior
17
17
Reversão variação particip. investida reflexa
2.728
2.728 Fluxos de caixas
Lucro do período
8.634
8.634
das atividades de financiamentos
Destinações:
- Partes relacionadas
(513)
Reserva Legal
432
(432)
- Dividendos e juros sobre o capital pagos (24.606) (2.588)
Dividendos Mínimos Obrigatórios
(2.051)
(2.051) Caixa líquido aplicado nas
Retenção de Lucros
6.152
(6.152)
atividades de financiamentos
(25.119) (2.588)
Saldos em 31/03/2020
70.500
4.447
50.176
125.123 Aumento(redução) de caixa
Ajuste exercicio anterior
10
10
e equivalentes de caixa
3.170
(594)
Lucro do período
12.045
12.045 Caixa e equivalentes de
Destinações:
caixa no início do exercício
3.536
4.130
Reserva Legal
602
(602)
- Caixa e equivalentes de
Dividendos Mínimos Obrigatórios
(22.555)
(22.555)
caixa no final do exercício
6.707
3.536
Retenção de Lucros
11.443
(11.443)
As demonstrações financeiras completas,
Saldos em 31/03/2021
70.500
5.049
39.073
114.622
contendo as Notas Explicativas encontram-se
A Diretoria
Luiz Antonio Cornélio - Contador CRC 1SP 172.573/O-5
disponíveis na sede da Companhia.

Bahema Educação S.A.

FOSFANIL S.A.

CNPJ/ME nº 33.179.474/0001-00 - NIRE 35.300.036.786
Aviso de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas da Fosfanil S.A. (“Sociedade”) convocados, na forma de seu Estatuto Social,
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 03/03/2022,
às 10h, na sede da Sociedade, localizada na Cidade de SP, SP, na Av. Ibirapuera, 2033, 4º andar,
conjs. 41 e 42, CEP 04029-100, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) A renúncia de
José Alberto Teixeira da Silva, brasileiro, casado, contador, RG 23.450.002-5 SSP/SP, CPF
098.584.428-07, do cargo Diretor Financeiro da Sociedade. (ii) Consolidação do Estatuto Social da
Sociedade. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído.
São Paulo, 22/02/2022. Carlos de Lion Neto - Diretor-Presidente. (24, 25 e 26/02/2022)

Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
CNPJ/ME nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os sócios a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Máquina da Notícia Comunicação Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.260.179/0001-16 (“Sociedade”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 14 de março de 2022, às 10:00 horas, na sede da Sociedade, em São Paulo-SP, na
Rua Fidêncio Ramos, nº 308, Torre A, 12º andar, conjuntos 121, 122, 123 e 124 e o terraço do 13º piso (cobertura), parte, Condomínio Vila Olímpia Corporate, Vila Olímpia, CEP 04551-010, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) o ingresso de sócios na Sociedade, com a consequente cessão e transferência de
quotas; e (ii) a alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade, de forma a refletir as mudanças
aprovadas em Assembleia. São Paulo, 25 de fevereiro de 2022. Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati e Simone Rezkallah Iwasso - Administradoras.

SINCRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 00.095.147/0001-02 - NIRE 35 300 171 381
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 28 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, na sede da Companhia. Mesa: Presidente, Roberto
Navarro Evangelista e Secretário, Jonathas Lima Soler: Presença: Acionista representando a totalidade
do capital social. Deliberações: (i) a acionista aprovou a proposta da Diretoria de redução do capital social
da Companhia no valor de R$ 101.283.276,83, sem alteração do número de ações de emissão da
Companhia, por ser considerado excessivo. Em contrapartida pela redução, a acionista da Companhia,
Sucea Participações S.A., receberá em pagamento o crédito no exato valor da redução então detido pela
Companhia perante a devedora Mover Participações S.A. sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o
nº 01.098.905/0001-09, com sede à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Norte, 30º
andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-907, nos termos do Instrumento Particular de
Mútuo celebrado entre a Companhia, na qualidade de credora, e Mover, na qualidade de devedora, em
1º de abril de 2021. O capital passará dos atuais R$ 225.487.819,44 para R$ 124.204.542,61. A efetiva
redução do capital social está sujeita ao decurso do prazo de 60 dias para oposição de credores, nos
termos do art. 174 da LSA; (ii) em consequência da operação acima, o caput do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: ”Artigo 5º - O capital social
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 124.204.542,61, dividido em
1.179.604 ações ordinárias e 47.018 ações preferenciais, sem valor nominal”. Permanecem inalterados
os demais artigos do Estatuto Social que não foram expressamente alterados; e (iii) aprovada a
consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo I, parte integrante desta ata, que será
levada a registro, dispensada a publicação do referido Anexo I. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada.
São Paulo/SP, 28/12/2021.

FORO REGIONAL I - SANTANA - 6ª VARA CÍVEL - Avenida Engenheiro Caetano
Álvares, 594 - 2º andar - sala 252 - Casa Verde - CEP 02546-000 - Fone: (11)
3489-4372 - E-mail: santana6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO
- Prazo de 20 dias - Processo nº 0015415-84.2004.8.26.0001. A MMª. Juiza de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra.
GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA CONRADO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à
JOICE FERNANDA RODRIGUES DE LIMA, CPF 356.267.708-10 e RG 37630737-7–
SP e SELMA FERRARO, CPF 091.469.348-47 e RG 19675992-4 – SP, que pelo
presente, expedido na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por
DISPAFILM DO BRASIL LTDA em face de POZZUOLI COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA – ME e OUTROS, diante do deferimento da DESCONSIDERAÇÃO da
PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa devedora, e estando as sócias acima
mencionadas em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para, após o
prazo do presente edital, PAGUE o DÉBITO em 03 dias ou em 15 dias, OFEREÇA
EMBARGOS ou RECONHECENDO o crédito dos exequentes, DEPOSITE 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, PAGANDO o RSTANTE em 6
PARCELAS MENSAIS atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos bens quantos
bastem para quitação da dívida. Ficam ainda INTIMADAS do ARRESTO e convolação
em penhora dos valores bloqueados através do sistema SISBAJUD (fls. 630/633) na
conta bancária de SELMA FERRARO junto ao Banco Caixa Econômica Federal
(R$ 250,00) e junto ao Itaú Unibanco (R$ 11,48), bem como do bloqueio realizado
na conta bancária de Joice Fernanda Rodrigues de Lima, o valor de R$ 239,04
junto ao Banco Caixa Econômica Federal e R$ 4,06 junto ao Itaú Unibanco S/A.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de janeiro de 2022.
25 e

26/02

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP
Data do leilão: 16/03/2022 as: 10:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO
PAULO , SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA
ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,
telefone (11) 93285-4559, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67,
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante
descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será feita mediante
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20%
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido
no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Crédito de
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida
análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada
através e, com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida
pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão
procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data
do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou
comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não
sejam localizados.
SED B51046 - CONTRATO 997683024519 - EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA
ADILSON DOS SANTOS , BRASILEIRO(A), TORNEIRO MECANICO , CPF
948.153.808-72, CI 17686729, CASADO (A) COM NANCI FERREIRA DOS
SANTOS, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 014.348.558-05 CI: 1476425.
ESPOLIO JOAO ALVES DA CONCEICAO, BRASILEIRO (A), PRENSISTA,
CPF 935.246.688-87 CI: 9470381, SOLTEIRO (A) E CONJUGE, SE CASADO
(A) ESTIVER.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 110, SITUADO NO ANDAR
TERREO OU 1º PAVIMENTO, BLOCO IV, CONJUNTO
RESIDENCIAL VILA SAO JOSE, A RUA VEREATO LEAO DE MOURA, Nº
169, 32º SUBDISTRITO - CAPELA DO SOCORRO,
VILA SAO JOSE, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA PRIVATIVA DE
57,4132M2, AREA COMUM DE CONSTRUCAO DE 5,4929M2, TOTALIZANDO
A AREA CONSTRUIDA DE 62,9061M2, DIREITO A GUARDA DE UM VEICULO
DE PASSEIO EM LUGAR INDETERMINADO NO ESTACIONAMENTO, COM
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E
ACESSORIOS.
SAO PAULO, 25/02/2022
ARY ANDRE NETO

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9AEB-6EEA-2523-318B.

25/02 - 04 - 16/03/2022

CNPJ/ME nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366
Ata de Reunião de Conselho de Administração Realizada em 02 de Fevereiro de 2022
1. Local, data e hora: Em 02 de fevereiro de 2022, às 18h00, com participação virtual dos presentes,
considerada, portanto, realizada na sede social da Bahema Educação S.A. (“Companhia”).
2. Convocação e presença: Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia,
estando presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Cássio Beldi Hubner,
Jeffrey Norman Ware (virtualmente), Maria Fernanda Rocha Tabacow (virtualmente), Marcelo Walton
(virtualmente), Maurício Nogueira Escobar, Ignacio Dauden Martinez e Bruno de Almeida Camargo
(virtualmente). Como convidados, participaram Gabriel Ralston Correia Ribeiro e Guilherme Affonso
Ferreira Filho. 3. Mesa: Presidente: Cássio Beldi Hubner; Secretário: Guilherme Affonso Ferreira Filho.
4. Ordem do dia: Deliberar sobre a contratação de financiamento junto à Financiadora de Estudos e
Projetos - Finep, no valor aproximado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser tomado pela
Companhia, com interveniência, anuência da controlada Escola Mais Educação S.A. (“Escola Mais”),
que será a executora do projeto a ser financiado. 5. Deliberações: Após discussão a respeito das
matérias constantes da Ordem do Dia, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia aprovou, sem qualquer ressalva, as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar a contratação de
financiamento junto à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, no valor aproximado de
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), com prazo de carência de até 30 (trinta meses) e outros 79
(setenta e nove) meses para pagamento, a ser tomado pela Companhia, com interveniência, anuência
da controlada Escola Mais, que será a executora do projeto a ser financiado. 5.2. Autorizar a diretoria
da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais em procuração com poderes
específicos para tanto, a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos para lavratura da
presente ata sob a forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei das S.A., que, após, lida e
aprovada, foi por todos assinada, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo
o Art. 10, § 1º da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial. Mesa: Presidente:
Cássio Beldi Hubner; Secretário: Guilherme Affonso Ferreira Filho. Membros do Conselho de
Administração: Jeffrey Norman Ware, Cássio Beldi Hubner, Maria Fernanda Rocha Tabacow, Marcelo
Walton, Maurício Nogueira Escobar, Ignacio Dauden Martinez e Bruno de Almeida Camargo.
Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. São Paulo/SP, 02 de
fevereiro de 2022. Cássio Beldi Hubner - Presidente da Mesa; Guilherme Affonso Ferreira Filho Secretário. JUCESP nº 100.164/22-5 em 18/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1058954-23.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Thomaz Nicoletti, Paulo Quartim Barbosa, Jose Cardoso Ferrão, Maria Jose Ferrao, Armando
Paranhos, Theolinda Araujo Jorge Paranhos, Maria Bucchi Borba, Eugenio Borba, Juvenal Bucchi, Alfredo Cerrutti, Paulo Roberto
do Nascimento, Silvana Maria Filomena dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que TÂNIA MARIA LAMERCI DO NASCIMENTO, CPF: 030.075.918-56, casada com HENRIQUE VITOR
DO NASCIMENTO, CPF: 050.791.088-51, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado
na Rua Professor Oliveira Fausto, número 189, Mooca, São Paulo-SP., CEP 03184-050, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei.
24 e 25 / 02 / 2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1052470-94.2014.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: HOUSE GAMES COMÉRCIO DE
GAMES ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA ME. e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1052470-94.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Claudinei Teixeira de Freitas (CPF.
256.975.508-71), que nos autos da ação de Execução, ajuizada por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora
sobre: A) imóvel registrado sob a matrícula n.º 22.108 1º CRI de São Roque/SP, especificamente na proporção de
7.660m²; B) direito de propriedade do Executado na proporção de 100%, sobre o bem registrado sob a matrícula
n.º 130.169 10º CRI de São Paulo/SP. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá
o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de fevereiro de 2022.
24 e 25 / 02 / 2022

Ventos de Santo Estevão Holding S.A.
Companhia de Capital Fechado
CNPJ/ME nº 16.603.346/0001-14 - NIRE 35.300.550.749
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da
Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição
Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding S.A.
Ficam convocados os Srs. debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional
Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding
S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Companhia” ou “Emissora”, respectivamente) para se reunirem,
em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada exclusivamente de forma digital e remota,
sem prejuízo da possibilidade de adoção de instrução de voto a distância previamente à
realização da Assembleia Geral de Debenturistas, em primeira convocação, no dia 15 de março
de 2022, às 10:00 horas, através da plataforma “Microsoft Teams” (“Assembleia” ou “AGD”),
conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM
625”), através do link a ser disponibilizado pela Companhia aos Debenturistas habilitados nos termos
deste edital, para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Anuência prévia, nos termos da Cláusula
6.1, alínea (ee) do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional
Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ventos de Santo Estevão Holding
S.A., datado de 13 de outubro de 2017, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), para a realização
de reorganização societária por meio da incorporação das ações de emissão da CESP - Companhia
Energética de São Paulo detidas na Emissora (“CESP”), companhia de capital aberto, com sede na Av.
Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, 12º andar, Pinheiros, CEP 05.425-070, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.933.603/0001-78, pela VTRM Energia Participações
S.A., sociedade anônima, com sede na Av. Doutora Ruth Cardoso nº 8501, 2º andar, sala 1 Edifício EL.
Business Tower, Pinheiros, CEP 05.425-070, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 28.594.234/0001-23 (“VTRM”), de forma que (a) a CESP passará a ser subsidiária
integral da VTRM, mediante a entrega aos acionistas da CESP de novas ações ordinárias e preferenciais
resgatáveis de emissão da VTRM em substituição às ações incorporadas de emissão da CESP de que
sejam titulares (“Operação CESP”); (b) a Operação CESP resultará em uma sociedade cujas ações
deverão ser admitidas à negociação no seguimento especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A.
- Brasil, Bolsa, Balcão; e (c) a Votorantim S.A. (conforme definição da Escritura de Emissão) e o Canada
Pension Plan Investment Board passarão a deter, respectivamente 37,74% (trinta e sete inteiros e
setenta e quatro centésimos por cento) e 31,94% (trinta e um inteiros e noventa quatro centésimos por
cento) do capital social da Emissora e os demais 30,32% (trinta inteiros e trinta e dois por cento) das
ações serão destinadas à livre negociação no mercado “Free Float”; (ii) Aprovar que a Companhia, em
conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as medidas necessárias à implementação das
deliberações da AGD. Informações Adicionais: 1. A Assembleia será realizada através de sistema
eletrônico Microsoft Teams, com link de acesso a ser disponibilizado pela Companhia àqueles
Debenturistas que enviarem, para os endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e
assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização
da Assembleia, observado o disposto na ICVM 625: (i) quando pessoa física, cópia digitalizada de
documento de identidade válido com foto do debenturista; (ii) quando pessoa jurídica, (a) último
estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente;
(b) documentos societários que comprovem a representação legal do debenturista; e (c) documento de
identidade válido com foto do representante legal; (iii) quando fundo de investimento, (a) último
regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor,
conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os
poderes de representação em Assembleia; e (c) documento de identidade válido com foto do
representante legal; e (iv) caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a
ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima,
deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia.
2. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, além da participação, assinatura da lista de presença (com a
utilização da certificação ICP-Brasil) e do voto à distância durante a Assembleia, por meio do sistema
eletrônico, também será admitido o preenchimento e envio de instrução de voto à distância, conforme
modelo disponibilizado pela Companhia no seu website www.venergia.com.br e atendidos os requisitos
apontados no referido modelo, o qual deverá ser enviado à Companhia e ao Agente Fiduciário, para os
endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br,
preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. 3. A instrução de voto referida
no item 2 acima e o instrumento de representação referido no item 1, subitem (iv), acima devem ser
enviados em vias originais com os reconhecimentos das firmas dos signatários para o endereço
Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8501, 2º Andar, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP
05425-070, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sede da Companhia. Caso não seja possível
em razão do cenário de pandemia da COVID-19, os Debenturistas deverão apresentar os referidos
documentos em versão eletrônica assinada (com a utilização da certificação ICP-Brasil),
preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Em razão dos impactos
decorrentes da pandemia da COVID-19, a Companhia dispensará a necessidade de envio das vias
físicas dos demais documentos de representação dos Debenturistas para os escritórios da
Companhia, bastando o envio de cópia simples das vias originais de tais documentos para a
Companhia e o Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos tesouraria.ve@venergia.com.br e
assembleias@pentagonotrustee.com.br. 4. O link para a participação da conferência será enviado pela
Companhia apenas aos Debenturistas que enviarem, prévia e diretamente ao Agente Fiduciário e à
Companhia, os documentos de representação acima indicados. 5. Os Debenturistas que fizerem o
envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para
participação digital da Assembleia, sendo sua participação e voto computados de forma automática.
Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por seu
representante legal com a posterior participação na Assembleia através de acesso ao link e,
cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da Assembleia,
será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no artigo 7º,
§1º, da ICVM nº 625. Os termos em letras maiúsculas que não se encontrem aqui expressamente
definidos, terão os significados que lhes são atribuídos na Escritura de Emissão. A Emissora e o Agente
Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no que diz
respeito à presente convocação e da AGD.
São Paulo, 21 de Fevereiro de 2022
Ventos de Santo Estevão Holding S.A.
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