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OUTROS ÍNDICES (Fevereiro)

MERCADO FINANCEIRO
MOEDAS DÓLAR > Compra: R$ 4,768 >> Venda: R$ 4,768 >> Variação: -0,09%
BOLSAS IBOVESPA > Variação: 0,96% >> Pontos: 119.886,29

EURO: 5,2743

DOW JONES (NOVA YORK): 0,55%

YUAN (China): 0,75

PESO (Argentina): 0,4286

SELIC: 11,75% IPCA: 1,01%

IGP-M FGV: 1,83%

NASDAQ (NOVA YORK): 1,50%

S&P 500 (NOVA YORK): 0,82%

OURO BM&F: 290,00

INPC: 1,00%

O valor pago pelo consumidor passou de R$
586,61, em fevereiro, para R$ 607,31, em março, e
comprometeu 50,11% do salário mínimo

Cesta básica
mais cara no
Grande Recife
omprar a cesta básica do
mês tem pesado no bolso
dos consumidores nos últimos meses. E agora será sentido
ainda mais. Isso porque o valor da
cesta na Região Metropolitana do
Recife (RMR) em março chegou a R$
607,31, comprometendo mais de
50% do salário mínimo – exatos
50,11%. Ou seja, do valor do mínimo, de R$ 1.212, é preciso gastar R$
607,31 com produtos básicos. O levantamento, divulgado ontem, foi
feito pelo Procon-Pernambuco.

vos, de 2%, 3%, 4%, e, quando somados, é uma situação que pesa
muito para o consumidor, pois ainda há outros gastos essenciais nos
meses, como água e energia”, Danyelle Sena, gerente geral do Procon-PE.
De fevereiro para março, diversos
itens da cesta tiveram reajuste. Entre os que apresentaram maiores
aumentos foram: leite em pó integral, com percentual de 32,39%; o
creme dental, com aumento de
30,25%; e a batata inglesa, que aumentou 29,61%. Poucos alimentos
apresentaram queda. Esse foi o
caso do alho, que caiu 5,20%.
“Quando paramos para analisar,
vemos o quão é importante prestar
atenção nos itens para saber o que
selecionar e gerar uma economia no
final do mês”, disse Danyelle.

Salário mínimo
comprometido

Variação
em março

A cesta passou de R$ 586,61, em
fevereiro, para R$ 607,31, em março, um aumento percentual de
3,53%. “A gente faz esse levantamento todos os meses e no mês
passado já era assustador a cesta
comprometer quase 50% do salário
mínimo. Agora, ultrapassou os 50%.
Os aumentos vêm sendo gradati-

Pelo levantamento, é possível
conferir os menores e maiores valores dos itens em março, além dos
supermercados onde esses produtos foram pesquisados. Em março,
a salsicha está em primeiro lugar
com uma diferença de 164,56% entre o menor e maior preço. O quilo
foi encontrado por R$ 8,69 em um

EDUARDA BARBOSA

C

LEILÃO
Antaq promove hoje leilão para
arrendamento de Terminal de Granéis
Sólidos do Porto de Suape.

MAIORES DIFERENÇAS DE PREÇOS EM ALIMENTOS
DA CESTA BÁSICA NA RMR (MARÇO)
Produto
Salsicha avulsa (kg)

Menor preço

Margarina (250gr)

Cebola (kg)

Farinha de mandioca torrada (kg)

Frango inteiro (kg)

Diferença
164,56%

R$ 22,99
R$ 16,97
R$ 39,90
R$ 2,38
R$ 5,39

135,12%

126,47%

R$ 4,48
R$ 9,80

118,75%

R$ 2,98
R$ 6,39

114,43%

R$ 7,99
95,12%

R$ 15,59
R$ 19,99

Carne bovina de segunda (kg)

Biscoito Maizena (pct 400gr)

Maior preço

R$ 8,69

Alho (kg)

R$ 37,99
R$ 4,18
R$ 7,89

90,05%

88,76%

Fonte - Procon-PE.
ARTE: FOLHA PE/ GREG

local e R$ 22,99 em outro. Em segundo lugar, está o alho, com variação de 135,12% no quilo. Em um
estabelecimento, foi encontrado
por R$ 16,97 e em outro, por R$
39,90.
“A pesquisa ajuda o consumidor
a procurar onde estão os itens mais
caros e mais baratos. No fim do mês
pode fazer diferença no bolso”,
disse Danyelle. O levantamento
está no site do Procon-PE.
Os fiscais do órgão passaram por
75 estabelecimentos. A pesquisa
monitora 27 itens, sendo 19 de alimentação, quatro de limpeza doméstica e quatro de higiene pessoal.
A pesquisa é calculada com base em
uma família de quatro pessoas.

PROCON-PE/DIVULGAÇÃO

serviço
Confira a pesquisa no site do ProconPE (www.procon.pe.gov.br)

BREVE

Fiscais do Procon-PE visitaram 75 estabelecimentos para a pesquisa
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Doação de IR para Fundos do Idoso será incentivada
Uma campanha para incentivar pessoas físicas e jurídicas a destinarem para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, parte do seu Imposto de Renda, será lançada hoje, às 10h, pela Prefeitura do Recife. Na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, é possível destinar até 3%
do imposto devido para os Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente, e até mais 3% para os Fun-

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL (SPPE)

dos do Idoso. A pessoa física não pagará um valor maior
de imposto nem terá o valor de sua restituição diminuído, apenas permitirá que parte do imposto devido
seja destinado diretamente para um Fundo Social. O
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa recebe
recursos desde 2017 e o montante repassado pela Receita Federal, em 2021, foi de R$568.491,40.

D4Sign e48fdf01-7b21-4a01-a581-46ea76e54c3b - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH$GPLQLVWUDomR*HVWmRH/RJtVWLFD
&RPLVVmR3HUPDQHQWHGH/LFLWDomR
$9,62'(/,&,7$d2
6HVVmRFRPWUDQVPLVVmRSRUYLGHRFRQIHUrQFLDSHOROLQNPHHWJRRJOHFRPTNXEMJKTKK
352&(662 /,&,7$7Ï5,2 1 30,6(,1)5$ &3/ 720$'$ '( 35(d26 1 30,
6(,1)5$&RQWUDWDomRGHHPSUHVDGHHQJHQKDULDQDiUHDGHHQJHQKDULDSDUDH[HFXomRGDVREUDV
GHSDYLPHQWDomRHXUEDQL]DomRGD$YHQLGDGRV3HVFDGRUHVHFRQWRUQRFRPD5XD)ODPER\DQWQR'LVWULWR
GH6HUUDPELQR0XQLFtSLRGR,SRMXFD3(9$/255/2&$/('$7$'$6(662'(
$%(5785$jVKPLQ$XGLWyULRGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGR,SRMXFDVLWXDGDQRSUpGLR
VHGH5XD&RURQHO-RmRGH6RX]D/HmRSLVRWpUUHR&HQWUR,SRMXFD3(&(3(GLWDO
DQH[RVHRXWUDVLQIRUPDo}HVSRGHPVHUREWLGDVQRPHVPRHQGHUHoRGD6HVVmRGH$EHUWXUDDWUDYpVGR
6tWLR GR 0XQLFtSLR ZZZLSRMXFDSHJRYEUSRUWDOGDWUDQVSDUHQFLDOLFLWDFDR 0DLV LQIRUPDo}HV DWUDYpV GR
)RQH  5DPDO
,SRMXFD3(
*,8/,$1$/,16&$9$/&$17,
6HFUHWiULD0XQLFLSDOGH,QIUDHVWUXWXUDH2EUDV

8

ECONOMIA

Recife, quarta-feira, 30 de março de 2022

NEM 8,

Folha de Pernambuco

Promover o Projeto Memória Militar é um dos objetivos do IPERID, que visa
fomentar o turismo nos sítios históricos onde ocorreram batalhas no Estado

Nem 80
A Economia em Foco

Turismo de resgate
histórico em pauta

Alfredo Bertini
Improviso na retórica do "Petróleo é
Nosso": nacionalismo de fachada

A

@alfredobertini87

@alfredobertini2017@gmail.com

ARTHUR MOTA

Grupo se reuniu para organizar programação de conferência

O

ntem, no Forte do Brum,
foi aberta a programação para definir as datas

e o cronograma da Conferência
dos Guararapes, que será realizada pelo Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Interna-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS/PE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 –
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIROS-PE, comunica aos interessados a abertura
do procedimento licitatório acima citado, tendo como Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA
EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES
FUNDAMENTAL I E II: Valor global máximo aceitável: R$ 1.829.124,66. Edital e Anexos., Podem
ser obtidos a partir das 08h00 do dia 01 de Abril de 2022 no site www.bnc.org,br, no endereço: Rua
Ayres Belo, n° 136, Centro – Barreiros – PE (Prédio Sede da CPL) ou pelo e-mail:
cpl.barreiros2021@gmail.com. Data da sessão pública: 18 de abril de 2022 às 09h00 (horário de
Brasília - DF). Demais informações podem ser obtidas presencialmente na CPL no endereço
supracitado ou pelo e-mail: cpl.barreiros2021@gmail.com, no horário de 08h00 as 13h00, de segunda
a sexta-feira. Barreiros, 29 de Março de 2022- Severino Araújo - Pregoeiro.

A coluna Nem 8 nem 80 é publicada às quartas e sextas.

pós publicar o texto passado sobre o mesmo tema,
apropriando-me bem mais dos valores históricos que
têm pautado as discussões sobre o petróleo e seus
derivados, fui instigado a prosseguir na análise desse
velho embate. Agora, num esforço de traduzi-lo para as
polêmicas atuais, sob o domínio das visões política e
econômica.
Confesso valer à pena tal esforço. Não se trata de uma
opção solta, simplesmente pela necessidade de mostrar
que o problema e suas soluções, mesmo que no improviso
de sempre, fazem parte de um longo processo histórico.
O mais importante mesmo é mostrar que o país se
condicionou a intermitentes avanços e recuos, como um
comportamento serpejante que, nos últimos governos,
pouco ou nada serviu para consolidar inovações e
mudanças num setor energético sob riscos. Pelo menos,
que eventuais transformações se traduzissem ou não por
aquele sentido de pertencimento, que está na essência de
uma frase emblemática.
A propósito dessa retórica de pertencimento, entendo
que seja apenas consagradora de um populismo político de
um ufanismo quase que atávico, filho de uma pátria mãe e
gentil. Assim, se a tradução fosse ao pé da letra, saber-seia do sentido nacionalista de um êxito pleno.
Do contrário, ter-se-ia uma conquista mais liberal, numa
sintonia com os anseios de um mercado desapegado dos
valores nacionais. Como nesses argunentos não se agradou
nem a nacionalistas e nem a liberais, o racionalismo que
poderia ser o fiel da balança foi trocado por improvisos,
que se alternam entre o populismo nacionalintervencionista e uma espécie nativa de "laissezfairismo".
Ambos dessintonizados com a realidade socioeconômica
do país.
Explicando melhor em rápidas pinceladas, alinho aqui os
seguintes pontos:
1) quando o assunto é a política econômica que envolve
o petróleo e seus derivados, o Brasil tem-se perdido no
velho discurso possessivo e piegas;
2) na ausência de planos sintonizados com a importância
sustentável de cada fonte da matriz energética;
3) do que ainda possa ser ou não estratégico para o
desenvolvimento socioeconômico do pais;
4) da ignorância dos governos no trato com a formação
dos preços dos combustíveis.
O exercício público atual é um verdadeiro primor de
desencontros. Primeiro, porque fez uma aposta deliberada
no populismo, uma vez que o quadro eleitoral não
combina com a consequência de velhos erros na forma de
preços gerais elevados. Em seguida, porque se fez do setor
energético mais um apêndice de todo descompromisso
com o planejamento estratégico.
Depois, porque o próprio conceito de estratégico é algo
dissipado no ar, cujo inalcance não permite sequer uma
discussão sobre temas de mercado (como privatizar ou não
algo que parece não ser mais estratégico).
E, por fim, por se atropelar leis e acordos, no intuito de
se forçar baixa de preços (como se mudar o comando da
Petrobras fosse solução).
No frigir dos ovos, a economia sempre paga a conta de
tanta intervenção inoportuna e de tanto populismo com
fins eleitoreiros. E a omelete consequente não tem graça e
nem apresenta qualquer sabor.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
RESULTADO DE ANÁLISES DAS HABILITAÇÕES
PROCESSO Nº. 002/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022 - PREFEITURA. A CPL
do Município do Rio Formoso torna público o resultado dos análise das habilitações, cujo
objeto é a contratação de empresa de engenharia para construção de 02 (duas) praças
localizadas nos bairros Alto da Bela Vista e Santa Edwirges e reforma de 03 (três) praças,
sendo elas a Diário de Pernambuco, Desembargador Xavier Paes Barreto e Praça da
Brasília, todas localizadas na sede do Município do Rio Formoso-PE, com Recursos do
Ministério do Turismo – Caixa Econômica Federal, em conformidade com as exigências e
condições técnicas descritas no Edital e seus anexos. Empresa:
EMPRESA
MORAES ENGENHARIA E
CONSTRUTEC LTDA.
EDSON HENRIQUE BARRETO
DE SANTANA EIRELI

CNPJ
40.789.708/0001-98

SITUAÇÃO
HABILITADA

INABILITADA
Não cumpriu em sua totalidade
o Item 5.3.1 “b”
Rio Formoso-PE, 29 de março de 2022. Robério Melo de Oliveira – Presidente CPL.
40.419.104/0001-50
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cionais e Diplomacias (IPERID).
Um dos objetivos da entidade é
promover o Projeto Memória Militar para fomentar o turismo, englobando sítios históricos, Casa
Forte e Montes das Tabocas, além
dos Fortes do Brum, Orange, Castelo do Mar e o das Cinco Pontas.
“Algumas pessoas não gostam
do nome, as vezes faz lembrar
que a gente quer fazer uma rememoração dos tempos do regime
militar, da ditadura, mas a ideia
não é essa, a ideia é ir lá atrás desde o descobrimento e aproveitar o
patrimônio histórico aqui de Pernambuco”, falou o Coronel do
Museu Militar do Forte do Brum,
André Monteiro.

Resgate
histórico
Durante a reunião do instituto,
foi ressaltada a letargia do turismo
pelos espaços onde ocorreram as
batalhas, além de destacar que
Pernambuco possui a maior rota
de resgate histórico da Brasil, ao
lado de Salvador, na Bahia, e Niterói, no Rio de Janeiro.
“Nós vamos fazer algo no Nordeste, com visão nordestecêntrica,
com o Exército, com as Forças Armadas e outras entidades que estamos trazendo na área acadêmica, como a Faculdade Nova Roma,
que inclusive estamos iniciando
um curso de pós-graduação na
área de Relações Internacionais”,
destacou Rainier Michael, presidente do IPERID.

BREVE

BID vai financiar
projeto do Recife
Para garantir a modernização e a
atualização de sistemas, além de
melhorar a estrutura física da gestão administrativa e fiscal do Recife, o prefeito João Campos assinou ontem contrato de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Serão aproximadamente R$ 38 milhões investidos em desenvolvimento e aprimoramento, que vão
fazer a atividade da Secretaria de
Finanças (Sefin) atingir um novo
patamar.
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SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. C.N.P.J. : 12.884.672/0001-96 N.I.R.E. : 26.300.018.152. Relatório da administração. Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Sabará Químicos e Ingredientes
S.A. apresenta-lhes a seguir, as Demonstrações Financeiras da Companhia, preparadas de acordo com o padrão contábil brasileiro, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
Balanços patrimoniais - Períodos findos em 31 de Dezembro de 2021
e 2020 (Em milhares reais)
2020 01/01/2020
Nota 2021
Ativo
Reapresen. Reapresen.
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
177
180
342
Aplicações financeiras - CP
5 3.603
18.491
8.299
Contas a receber de clientes
6 28.157
19.494
22.405
Estoques
7 19.588
12.997
10.230
Imposto a recuperar
8 8.661
5.367
6.311
Partes Relacionadas acp
9
10.702
3.702
Ativos Mantidos para Venda
12 22.524
22.496
19.215
2.451
2.172
Outros Ativos
1.057
Total do ativo circulante
83.766
92.176
72.676
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras - LP
5
8
3.249
3.687
Impostos a recuperar
8 25.819
13.831
12.880
Partes Relacionadas alp
9 46.994
42.856
27.872
IR e contribuição social diferidos 10 7.377
7.299
7.569
80.198
67.234
52.008
Imobilizado
11 62.389
57.334
47.691
624
11.202
Intangível
13
680
63.069
57.957
58.893
125.192
110.901
Total do ativo não circulante
143.268
TOTAL ATIVO
227.034
217.368
183.576
Passivo
Circulante
Fornecedores
14 50.141
21.611
20.834
Empréstimos e financiam.- CP
15 20.700
18.523
13.803
Debêntures
6.403
1.250
Arrendamento
16
756
528
475
Adiantamentos de clientes
222
1.104
921
Partes Relacionadas
9
517
665
Impostos e contrib. a recolher - CP 17 4.774
5.726
6.484
IR e contribuição social a recolher 18
Obrigações trabalhistas
2.012
1.785
1.794
675
177
Outras contas a pagar
162
Total do passivo circulante
78.767
56.872
46.403
Não circulante
Provisão para contingência
Impostos Diferidos
10 9.924
9.259
8.907
Empréstimos e financiamentos - LP 15 52.916
49.667
35.067
Debêntures
12.196
18.750
Arrendamento
16
637
1.198
1.135
Partes Relacionadas
267
12.773
12.897
Impostos e contrib. a recolher - LP 17 10.426
Total do passivo não circulante
73.903
85.094
77.024
Patrimônio líquido
Capital social
69.223
69.223
38.467
Adiantamento p/futuro aumento capital
26.508
Reserva Legal
882
Reserva de incentivo fiscal
1.742
Reservas de lucros
9.246
12.909
1.283
Lucro/Prejuizo acumulado
(17.988)
(17.988)
(17.367)
Ajustes de avaliação patrimonial
11.259
11.259
11.259
Total do patrimônio líquido
20 74.364
75.403
60.150
TOTAL PASSIVO
227.034
217.368
183.576
Demonstrações dos resultados - Períodos findos em 31 de Dezembro
de 2021 e 2020 (Em milhares reais)
2021
2020
Nota
Reapresen.
Receita operacional líquida
21
222.516
171.278
Custos dos produtos vendidos e
dos serviços prestados
22 (187.400) (116.966)
Lucro bruto
35.116
54.312
Outras (despesas) receitas operacionais
Com vendas
23
(12.412)
(10.921)
Gerais e administrativas
24 e 25
(21.931)
(23.341)

Receitas incentivos fiscais
2.623
2.524
Outras receitas (desp.) operac., líquidas
25
6.742
(729)
Lucro antes das despesas financeiras
líquidas e impostos
10.139
21.846
(8.002)
Receitas e despesas financeiras
26
(6.694)
Lucro antes do IR e da contrib. social
3.445
13.844
IR e contribuição social correntes
18
(272)
(971)
IR e contribuição social correntes
18
(325)
Lucro líquido do exercício
3.120
12.601
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
2021
2020
Reapresen.
Lucro do exercício
3.120
12.601
Outros resultados abrangentes:
Total dos resultados abrangentes
3.120
12.601
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
2021
2020
Lucro antes do imposto de renda e contrib. social
3.120 12.601
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
518 4.895
Valor residual de imobilizado baixado
- (772)
Valor residual de intangível baixado
37
Imposto de renda e CSLL
- (543)
Tributos diferidos
- (347)
3.638 15.871
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Variações nos ativos e passivos
Aumento/redução nos ativos
Contas a receber de clientes
(1.663) 2.911
Estoques
(6.591) (2.767)
Impostos a recuperar
(964)
(7)
Impostos a recuperar e Diferidos
(3.294)
Outros ativos
(881) (277)
Direito de uso
Aumento/(redução) nos passivos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
28.530
777
Impostos e contribuições a recolher
224
(9)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.180) (882)
Adiantamento de clientes
(2.346)
271
Outras contas a pagar
4.225
183
Arrendamentos
(283)
498
Caixa líquido utilizados nas atividades operacionais
116
19.415 16.685
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação financeira
18.129 (9.754)
Aquisição com propriedade para investimento
(3.281)
Mútuos a receber de partes relacionadas
(15.321)
Aquisição de ativo imobilizado
(5.056) (1.990)
Aquisição de ativo intangível
4.275
(72)
Caixa líquido utilizado nas ativid.de investimentos
17.348 (30.418)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Mútuos a pagar a partes relacionadas
(Reversão)Adiantamento para aumento de
capital (Sabará Partipações)
- (2.752)
Distribuição de dividendos
(4.158) (1.596)
DMPL
(18.278)
Captação de financiamentos
- 37.747
Pagamento de financiamentos
(14.330) (18.427)
Captação (amortização) de debêntures
- (1.401)
.
.
Caixa líquido proveniente das (utilizados nas)
atividades de financiamentos
(36.766) 13.571
(Redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa
(3) (162)
Demonstração do aumento (redução) do caixa
e equivalentes de caixa
No início do período
180
342
(Redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa
(3) (162)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
Reservas de lucros
Ajustes de
Reserva
Reservas
Lucros
Total do
Capital
avaliação Reserva Incentivos de retenção (Prejuízos) patrimonio
legal
Fiscais
de lucros acumulados
líquido
social AFAC patrimonial
Saldos em 1º de janeiro de 2020
38.467 26.508
11.259
65
1.218
77.517
Ajustes identificados em 2021 referentes
a exercicios anteriores
(17.367)
(17.367)
Saldos em 1º de janeiro de 2020
38.467 26.508
11.259
65
1.218
(17.367)
60.150
Aumento de capital - conversão de AFAC
23.756 (23.756)
Aumento de capital - Nota promissoria pró-soluto
7.000
7.000
Reversão de AFAC
- (2.752)
(2.752)
Lucro do exercício
12.601
12.601
Destinações:
Reserva legal
661
(661)
Distribuição de dividendos
(1.596)
(1.596)
Reserva de retenções de lucros
10.965
(10.965)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
69.223
11.259
726
12.183
(17.988)
75.403
Lucro do exercício
Destinações:
Reserva Incentivos Fiscais
Reserva legal
Distribuição de dividendos
Reserva de retenções de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2021

3.120

3.120

1.742
156
69.223

-

11.259

882

1.742

(1.742)
(156)
(4.158)
9.246

(17.988)

(4.158)
74.364

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Companhia, com sede em Itapissuma, Per- avaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em
nambuco, é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como mercados ativos para ativos e passivos idênticos; • Nível 2: inputs, exceto os
atividades preponderantes a produção de: • Produtos químicos de aplica- preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou pasção na área de saneamento público e privado, tratamento de água e efluen- sivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); • Nível 3:
tes - Sanitizantes - Instalações em Santa Bárbara D’Oeste (SP), Itapissuma inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observá(PE), Pacatuba (CE) e Anápolis (GO). • Aditivos, concentrados, comple- veis de mercado (inputs não observáveis).ACompanhia reconhece as transmentos e suplementos nutricionais para alimentos e bebidas em geral - Ali- ferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do exercício das
mentos - Instalações em Santa Bárbara D’Oeste (SP). Em 2019, demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. 3. Resumo
inauguramos a nova fábrica de clorito de sódio em Santa Bárbara D’Oeste das principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em devinculada a unidade negócio BioE que atua no mercado de couro, sucroal- talhes abaixo foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios
cooleiro, nas indústrias de bebidas e mercado de energia. 2. Base de pre- apresentados nessas demonstrações financeiras. a. Moeda estrangeira:
paração. a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas não realizadas na
foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado- moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada
tadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações contábeis foi au- transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são contorizada pela Diretoria em 28 de março de 2022. Após a sua emissão, vertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento.
somente os sócios têm o poder de alterar as demonstrações contábeis. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e os passivos monetários são reconhecidos no resultado. b. Receita de vensomente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas das e serviços: Receita de contrato com clientes (CPC 47) traz novos repela Administração na sua gestão. b. Moeda funcional e moeda de apre- quisitos para a mensuração e o momento de reconhecimento de receita. A
sentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, receita compreende o valor justo das prestações de serviços e produtos venque é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredonda- didos no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresendos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. tada líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia
Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações fi- reconhece a receita quando o valor da mesma pode ser mensurado com
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão e quando
as pequenas e médias empresas exige que a Administração faça julga- critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contá- Empresa. c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras
beis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras e
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas duplicatas a receber de clientes recebidas em atraso. A receita de juros é resão revisadas anualmente. Revisões com relação a estimativas contábeis conhecida no resultado através do método dos juros efetivos. As despesas
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstiquaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre incertezas, pre- mos, perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas
missas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um nos ativos financeiros. Os custos dos empréstimos são reconhecidos no reajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas sultado como juros efetivos. Os ganhos e perdas cambiais são reportados
seguintes notas explicativas: • Nota Explicativa no 06 - Provisão para cré- em uma base líquida. d. Imposto de Renda e Contribuição Social: O Imdito de liquidação duvidosa; • Nota Explicativa no 07 - Provisão perda por posto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são
obsolescência e ociosidade produtiva; • Nota Explicativa no 11 - Vida útil do calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10%
ativo imobilizado; • Nota Explicativa no 13 - Amortização do intangível; • sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para Imposto de Renda e 9%
Nota Explicativa no 19 - Provisão para contingências; • Nota Explicativa no sobre o lucro tributável para Contribuição Social sobre o lucro líquido, e con27 - Valor justo de instrumentos financeiros. d. Base de mensuração: As de- sideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de Contribuimonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com ção Social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com Imposto de Renda
exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio e Contribuição Social compreende os impostos correntes e diferidos. O imdo resultado. Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divul- posto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos
gações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para que estejam relacionados à combinação de negócios, ou a itens diretamente
ativos e passivos financeiros e não financeiros. A Companhia estabeleceu reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
uma estrutura de controle relacionada à mensuração de valor justo. Isso in- (i) Despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social corrente: O imclui a responsabilidade geral de revisar todas as mensurações significativas posto corrente é o imposto a pagar estimado sobre o lucro tributável do exerde valor justo, incluindo os valores justos de Nível. A Companhia revisa re- cício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
gularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se anteriores. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas ou
informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de substantivamente decretadas na data do balanço. O imposto corrente tampreços, é utilizada para mensurar valor justo, é analisado as evidências ob- bém inclui qualquer imposto a pagar decorrente da declaração de dividentidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem dos. (ii) Despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social diferido:
os requisitos dos CPCs, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias
tais avaliações devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo de um entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações
ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto financeiras e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em imposto diferido não é reconhecido para: • Diferenças temporárias sobre o
uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja

Folha de Pernambuco

combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável
Vida útil 6. Contas a receber de clientes
2021
2020
Descrição
25 anos No Pais
28.131
19.165
nem o contábil. Um ativo de Imposto de Renda e Contribuição Social diferido Edifícios
17 anos No exterior - Terceiros
42
362
é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais e diferenças Máquinas e equipamentos
(33)
25 anos Provisão p/créditos de liquidação duvidosa
(16)
temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que Instalações
28.157
19.494
13 anos
lucros futuros tributáveis estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Móveis e utensílios
20 anos Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a análise do vencimento do
Ativos de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos são revisados a Equipamento e instalações em terceiros
8 anos saldo contas a receber de clientes é apresentada a seguir:
cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização Veículos
2021
2020
5 anos
não seja mais provável. O imposto diferido é mensurado com base nas alí- Equipamentos de informática e comunicação
23.017
16.434
Os
métodos
de
depreciação,
as
vidas
úteis
e
os
valores
residuais
serão
re- A vencer
quotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem
revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas ou substanti- visados a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes são reco- Vencidos:
1.897
1.091
vamente decretadas até a data do balanço. A mensuração do imposto dife- nhecidos como mudança de estimativas contábeis. (iv) Ativos arrendados: De 1 à 30 dias
802
878
rido reflete as consequências tributárias que seguiriam a maneira sob a qual Os arrendamentos em cujos termos a Companhia assume os riscos e be- De 31 à 60 dias
De
61
à
90
dias
819
144
nefícios
inerentes
à
propriedade
são
classificados
como
arrendamentos
fia Companhia espera recuperar ou liquidar o valor contábil de seus ativos e
1.189
168
passivos. Incentivos fiscais: Os incentivos fiscais de ICMS relacionados ao nanceiros. No reconhecimento inicial, o ativo arrendado é medido pelo valor De 91 à 180 dias
De
181
à
360
dias
93
53
igual
ao
menor
valor
entre
o
seu
valor
justo
e
o
valor
presente
dos
pagaprograma Fomentar (Goiás) financiam 70% do imposto, de acordo com o mentos mínimos do arrendamento mercantil. Após o reconhecimento inicial, Acima de 1 ano
759
355
projeto de investimento aprovado para o Estado. Esse montante é corrigido o ativo é registrado de acordo com a política contábil aplicável ao ativo. Os
28.172
19.527
pelo INPC e pago em um período inferior a um ano, através de leilão reali- bens reconhecidos como ativos são depreciados pelas taxas de depreciação Em 31 de dezembro de 2021, os saldos cujos prazos de vencimento eram
zado pela Comissão Permanente de Licitação - SIC/Fomentar, compensando aplicáveis a cada grupo de ativo conforme mencionado acima. Os encargos maiores que 180 dias e seu respectivo arrasto foram integralmente provios valores destinados mensalmente ao programa Bolsa Garantia, a Com- financeiros relativos aos contratos financeiros de arrendamento financeiro sionados para perda, de acordo com a remota expectativa de realização
panhia efetuou o reconhecimento do incentivo fiscal até fevereiro de 2021, são apropriados ao resultado ao longo do prazo do contrato, com base no por parte da Administração. Os clientes oriundos de capital público não
apresentando um efeito de R$ 881 no resultado de 2021 (R$ 2.524 em método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. Os pagamentos mí- foram considerados para o referido cálculo por firmarem contratos originá2020).e a partir de março houve a migração para novo Incentivo PROGOIAS. nimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são alo- rios dos processos de licitação os quais garantem o pagamento.
O incentivo fiscal PROGOIAS, teve sua adesão através do TE (Termo de cados entre despesas financeiras e redução do ativo em aberto.As despesas
2019 Adição Reversão 2020
Enquadramento) - 001-0015/2021–GSE -consiste em escriturar como crédito financeiras são alocadas a cada período durante o prazo do arrendamento Provisão p/cred.de liquidação duvidosa (15)
(33)
15 (33)
fiscal o equivalente à aplicação do percentual conforme estabelecido no in- visando a produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo re(15)
(33)
15 (33)
ciso II do caput do artigo 5° da Lei 20.787/2020, sobre o valor positivo resul- manescente do passivo. Pagamentos contingentes de arrendamento são re2020 Adição Reversão 2021
tante do confronto entre os débitos e os créditos do imposto de ICMS, gistrados através da revisão dos pagamentos mínimos do arrendamento pelo Provisão p/cred.de liquidação duvidosa (33)
(16)
33 (16)
relacionados às operações com produtos de industrialização própria incen- prazo remanescente do arrendamento quando o ajuste do arrendamento é
(33)
(16)
33 (16)
tivadas pelo PROGOIÁS, apresentando um efeito a partir de março 2021 de confirmado. k. Intangível - (i) Ágio derivado por expectativa de rentabili- 7. Estoques
R$ 1.742 no resultado do exercicio. e. Caixa e equivalentes de caixa: Os dade futura: O ágio representa o excesso do custo de uma combinação de
2021
2020
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compro- negócios sobre o valor justo dos ativos, passivos e contingências identifica- Produto acabado
2.381
4.569
missos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. In- das e adquiridas. O custo compreende o valor justo dos ativos transferidos, Produto Intermediario
2.167
450
cluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis passivos assumidos e títulos patrimoniais emitidos mais quaisquer custos di- Revenda
1.703
1.308
em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez ime- retos de aquisição. O ágio é registrado pelo custo menos qualquer diminui- Matéria - primas
7.161
4.072
diata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão su- ção do valor de realização acumulado. O ágio é alocado em unidades Materiais de consumo
2.799
1.808
3.986
1.166
jeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados geradoras de caixa e não é amortizado, mas testado anualmente quanto à importação em andamento
(376)
(610)
pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas recuperabilidade. (ii) Licenças de uso de software e gastos com registro Provisão para ociosidade e obsolescência
19.588 12.997
dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. de marcas e patentes: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de
f. Ativos financeiros - (i) Classificação: No reconhecimento inicial, um ativo amortização acumulada. A amortização é calculada pelo método linear às Em 2021 os estoques tiveram um aumento ao valor realizável líquido
em função da provisão de perda por obsolescência e ociosidade da cafinanceiro é classificado como mensurado ao: (i) custo amortizado; (ii) valor taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado:
Descrição
Vida útil pacidade produtiva no montante de R$ 610 (R$ 376 em 2020):
justo por meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”); ou (iii) valor justo
5 anos
2019 Adição Reversão 2020
por meio do resultado (“FVTPL”). Um ativo financeiro é mensurado ao custo Software
l. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia
(290)
386 (290)
amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir: (i) o ativo é mantido possui uma obrigação legal ou construtiva, como resultado de um evento pas- Provisão perda por obsolescência (386)
(85)
74 (85)
(74)
dentro de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa sado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a Provisão ociosidade produtiva
(460)
(376)
460 (376)
contratuais; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores esti2020 Adição Reversão 2021
datas específicas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de prin- mativas do risco envolvido. m. Passivos circulante e não circulante: São
(568)
290 (568)
cipal e de juros sobre o valor principal em aberto. Um ativo financeiro é men- demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando Provisão perda por obsolescência (290)
(42)
85 (42)
(85)
surado no FVOCI somente se satisfizer ambas as condições a seguir: (i) o aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cam- Provisão ociosidade produtiva
(376)
(610)
376 (610)
ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado biais incorridas até a data do balanço patrimonial. n. Capital social - Ações
tanto pela coleta de fluxos de caixa contratuais como pela venda de ativos ordinárias:Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Even- 8. Impostos e contribuições a recuperar
2021
2020
financeiros; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em tuais custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções
24.091
12.498
datas específicas, a fluxos de caixa que representam pagamentos de princi- de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de COFINS
ICMS
A
RECUPERAR
5.481
2.732
pal e de juros sobre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos fi- quaisquer efeitos tributários. o. Normas e interpretações revisadas, já emi2.881
2.496
nanceiros são classificados como mensurados ao valor justo por meio do tidas pelo CPC, adotadas pela Companhia a partir de 1º de janeiro de ICMS - CIAP
93
24
resultado. Adicionalmente, no reconhecimento inicial, a Companhia pode, ir- 2019 - CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Arrendamentos: O CPC 06 (R2) substituiu PIS
IRPJ E CSLL, RETENÇÕES
1.752
1.358
revogavelmente, designar um ativo financeiro, que satisfaça os requisitos o CPC 06 (R1), bem como interpretações relacionadas, e eliminou a conta- IPI A RECUPERAR
182
90
para ser mensurado ao custo amortizado, ao FVOCI ou mesmo ao FVTPL. bilização de arrendamento operacional para o arrendatário, apresentando um OUTROS IMPOSTOS
Essa designação possui o objetivo de eliminar ou reduzir significativamente único modelo de arrendamento, que consiste em: (i) reconhecer, inicialmente, Total
34.480
19.198
um possível descasamento contábil decorrente do resultado produzido pelo todos os arrendamentos no ativo e no passivo a valor presente; e (ii) reco- Circulante
8.661
5.367
nhecer a depreciação do ativo e os juros do arrendamento separadamente no Não Circulante
respectivo ativo.
25.819
13.831
(ii) Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas de ativos fi- resultado. Esses valores foram contabilizados no ativo na rubrica “Direito de (a) ACompanhia obteve decisão favorável pela qual fica garantido o direito de
nanceiros são reconhecidas na data da negociação. Os investimentos são, uso” e no passivo como “Arrendamentos”. Os passivos de arrendamento recuperar valores relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da tran- foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes, des- da COFINS do período de Jan/2003 a Mar/2017 atraves do processo nº
sação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo contados à taxa incremental sobre os seus empréstimos. Já os ativos de di- 0026709-48.2007.4.01.3400 já transito em julgado em 07/02/2022. 9. Partes
reconhecido no resultado. Os ativos financeiros ao valor justo reconhecidos reitos de uso foram mensurados pelo valor igual ao do passivo de relacionadas: A Companhia demonstra abaixo as transações com controlano resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da arrendamento, ajustados pelos valores dos pagamentos de arrendamentos dora, profissional chave da administração e coligadas:
transação são debitados à demonstração do resultado no período em que antecipados ou acumulados, referentes a esses arrendamentos reconhecidos
2021
2020
ocorrerem. O valor justo dos investimentos com cotação pública é baseado no balanço patrimonial imediatamente antes da data da aplicação inicial. p.
(Reapresen.)
no preço atual de compra. Se o mercado de um ativo financeiro não estiver Reapresentação dos saldos referentes a 31 de dezembro de 2020 e 1º de Ativo (circulante e não circulante)
de 2020: A administração da Companhia está reapresentando as de- Mútuos (i)
406
ativo, a Companhia estabelece o valor justo por meio de técnicas de avalia- janeiro
monstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 em
46.994
46.152
ção. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com função da mudança de critério contábil adotado que refletem com maior pre- Sabará Participações Ltda. (ii)
7.000
terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente si- cisão a sua posição econômico financeira. Os reflexos de maior relevância Nota Promissoria (iii)
46.994
53.558
milares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precifi- ocorreram com baixa de Agio na aquisição de 2008 da empresa Brasmazon Total empréstimos a partes relacionadas
cação de opções, privilegiando informações de mercado e minimizando o (Incorporação) e seu diferido, outro foi o IR e CSLL diferido de órgão publico Passivo
(517)
uso de informações geradas pelaAdministração. (iii) Valor recuperável (im- (recebíveis) e finalmente ajuste na conta de partes relacionadas. Esses ajus- Contas correntes a pagar - Beraca Europe
pairment) de ativo financeiros – ativos mensurados ao custo amorti- tes estão sendo apresentados retroativamente em conformidade com o CPC Dividendos a pagar
zado: A Companhia avalia no final de cada período de relatório se há 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC Total empréstimos a partes relacionadas
(517)
(circulante
e
não
circulante
)
evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros 26 (R1). A apresentação das demonstrações contábeis produziram os seesteja deteriorado. Os critérios utilizados pela Companhia para determinar se guintes impactos nas demonstrações contábeis da Companhia em relação (i) Mútuo com a Sabará Participações Ltda. teve início em novembro de
2012, para equalização patrimonial do acervo cindido neste mesmo pehá evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade fi- aos valores anteriormente apresentados:
ríodo para Sabará Participações e, posteriormente, a cisão parcial em
nanceira significativa do emissor ou tomador; (ii) uma quebra de contrato, (i) Balanço patrimonial
março de 2015 da investida Beraca Ingredientes Naturais, que tiveram
como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou de principal; (iii) 1º de janeiro de 2020
Impactos da retificação de erros
base ativos transferidos. Adicionalmente ao longo do exercício de
probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; e
Anteriormente
Reapre- como
2021, a Companhia concedeu um montante de R$ 17.032 mil de mútuo
Em
milhares
de
Reais
apresentado
Ajustes
sentado
(iv) extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de propara
controladora
Sabará Participações Ltda. com prazo final em janeiro
34.870
(3.296)
31.574 de 2025.O indexador
blemas financeiros. (iv) Desreconhecimento de ativos financeiros: Um Partes relacionadas
utilizado desta operação foi baseado em 100% do
9.800
(2.231)
7.569 CDI com spread de 4%
ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou IR e contribuição social diferidos
ao ano. Seguem as movimentações dos mú58.292 (10.601)
47.691 tuos a receber e conta corrente
parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado principal- Imobilizado
a pagar com partes relacionadas:
Intangível
4.931
6.271
11.202
mente quando: (i) os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem;
2021
2020
85.542
85.542 Ativo (circulante e não circulante)
e (ii) a Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do Outros
Total
de
ativos
193.435
(9.858)
183.578
ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa
Mútuos
(i)
3.702
(1.399)
(7.508)
(8.907)
recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de Impostos diferidos
Participações Ltda. (ii)
46.994 46.152
(114.519)
- (114.519) Sabará
“repasse”; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e Outros
7.000
Promissoria (iii)
(115.918)
(7.508) (123.426) Nota
benefícios relativos ao ativo; ou (b) a Companhia não transferiu e não reteve Total de passivos
Total
empréstimos
a
partes
relacionadas
46.994 56.854
17.367
17.367 Passivo
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas trans- Lucro/Prejuízo acumulado
(77.517)
(77.517)
Outros
feriu o controle sobre esse ativo. Quando a Companhia tiver transferido seus
correntes a pagar - beraca
(77.517)
17.367
(60.150) Contas
direitos de receber fluxos de caixa de um ativo, ou tiver executado um acordo Total do Patrimônio Líquido
Ingredientes Naturais S.A
(78)
Impactos da retificação de erros Contas correntes a pagar - Beraca Europe
(517)
de repasse e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos 31 de dezembro de 2020
Anteriormente
Reapre- Dividendos a pagar
e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do enapresentado Ajustes
sentado Total empréstimos a partes relacionadas
volvimento contínuo da Companhia com esse ativo. g. Passivo financeiro. Em milhares de Reais
Partes
relacionadas
56.854
(3.296)
53.558
(circulante
e
não
circulante
)
(i) Reconhecimento e mensuração: Um passivo financeiro é classificado
9.529
(2.230)
7.299
(595)
como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja definido IR e contribuição social diferidos
Intangível
4.955
(4.331)
624
Remuneração
da
Administração:
As
pessoas
chave
da
Administração
como mantido para negociação ou designado como tal no momento do seu
155.889
155.889 são compostas pela Diretoria eleita com base na alteração do estatuto
Outros
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resul- Total
de ativos
227.227
(9.858)
217.368 social registrada pela Companhia e não inclui salários, honorários, retado conforme incorridos. Esses passivos financeiros são mensurados pelo Impostos diferidos
(1.052)
(8.207)
(9.259) munerações variáveis e benefícios diretores e indiretos. As remuneravalor justo e eventuais mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros Partes relacionadas
(595)
78
(517) ções são efetuadas pela controladora direta e final Sabará
e dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício. Os passivos fi- Outros
(132.189)
- (132.189) Participações. A Companhia não possui outros tipos de remuneração,
nanceiros da Companhia, que são inicialmente reconhecidos a valor justo, Total de passivos
(133.836)
(8.129) (141.965) tais como, benefícios pós-emprego, outros benefícios de longo prazo
incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar, emprés- Lucros/Prejuízos acumuado
17.988
17.988 ou benefícios de rescisão de contrato de trabalho. 10. Ativo fiscal ditimos e financiamentos. Empréstimos e financiamentos e contas a pagar Outros
(93.391)
(93.391) ferido: O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são resão acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. (ii) Men- Total do património líquido
(93.391)
17.988
(75.403) gistrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças
suração subsequente: Após o reconhecimento inicial, empréstimos e fi- (ii) Demonstrações do resultado
temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e o seu respectivo
nanciamentos, fornecedores e contas a pagar são mensurados Exercício findo em
Impactos da retificação de erros valor contábeis. O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa 31 de dezembro de 2020
Anteriormente
Reapre- têm a seguinte origem:
de juros efetivos. (iii) Custos dos empréstimos: Os custos de emprés- Em milhares de Reais
2021
2020
apresentado Ajustes sentado
timos atribuídos à aquisição, construção ou produção de um ativo que, Outras despesas operac.,líquidas
(807)
78
(729)
(Reapresen.)
necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar Resultado antes dos impostos
13.765
78
13.843 Ativo não Circulante
pronto para seu uso ou venda pretendidos são capitalizados como parte IR e contribuição social diferidos
(271)
(700)
(971) Provisão para perdas de créditos esperadas
16
33
do custo destes ativos. Custos de empréstimos são juros e outros custos Lucro líquido
13.222
(621)
12.601 Provisão para perdas estoque
610
376
em que a Companhia incorre em conexão com a captação de recursos. 4. Caixa e equivalentes de caixa
Provisão para perda de adiant.a fornecedores
139
123
(iv) Desreconhecimento de passivos financeiros: Um passivo finan20.932
20.936
2021
2020 Prejuizo fiscal acumulado
ceiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Caixa
11
13 Outras
Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do Bancos
21.696
21.468
168 Total
166
mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos
34%
Aliquota
de
imp.
de
renda
e
contribuição
social
34%
177
180
de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substi- 5. Aplicações financeiras
Total de impostos difer.no ativo não circulante
7.377
7.299
Passivo não Circulante
tuição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconheciRentabiDiferimento órgãos públicos (i)
1.190
3.093
mento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes
Venci- lidade Em relação
valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. h. Contas
(%) 2021 2020 Ajustes de exercicíos anteriores diferimento
mento a.a (%)
órgão públicos (ii)
12.881
12.880
a receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas Ativo circulante
Ajuste de exercicíos anteriores diferimento
pelo valor faturado incluindo os respectivos impostos, ajustado ao valor Certif.de Dep.
entre
CDI Acima
Avaliação
Patrimonial
(ii)
11.259
11.259
presente quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvi- Bancário
Jan/21 Dez/21 1,81%
de 95%
- 10.336
Diferimento de PIS e COFINS (i)
3.858
dosa foi constituída em montante considerado suficiente pela administra- Fundo de
entre
CDI Acima
Total
29.188
27.232
Jan/22 e Dez/22 4,78% de 110% 3.603 8.155
ção para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos. i. Investimetos
34%
34%
3.603 18.491 Aliquota de imp. de renda e contribuição social
Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de
Total de impostos difer.no ativo não circulante
9.924
9.259
produção, acrescidos de gastos relativos a transportes, armazenagem e Ativo não-circulante (a)
8 3.249 (i) A Administração considera que os ativos diferidos decorrentes de
impostos não recuperáveis. No caso de produtos industrializados, em pro- Tit.Público entre Jan/22 e Mai/25 6,00% IPCA 100%
8
3.249
diferenças
temporárias
serão
realizados
na
proporção
da
resolução
cesso e acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação com
base na capacidade normal de produção. Os valores de estoques conta- (a) As aplicações financeiras (Certificados de Depósito Bancário) apre- final das contingências e dos eventos; (ii) A companhia realizou uma
bilizados não excedem os valores de mercado. j. Imobilizado. (i) Reco- sentadas no ativo não circulante estão relacionadas a garantia de em- alteração de critério contábil adotando a prática de diferimento dos
nhecimento e mensuração: Itens do ativo imobilizado são mensurados préstimos e financiamentos. As aplicações foram remuneradas à taxa contratos de órgão públicos e dos efeitos da avaliação patrimonial
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação média de 4,78% ao ano, que variam entre 95% e 110% do Certificado conforme pronunciamento técnico do CPC 23 e CPC 27 possibilitando maior razoabilidade das estimativas contábeis .
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acu- de Depósito Interbancário – CDI.
muladas. Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia optou por avaliar os 11. Imobilizado
Transiativos imobilizado pelo custo atribuído. Os efeitos do custo atribuído auEquipam.e
Equipam. tória de Imobilimentaram o ativo imobilizado, tendo como contra partida o patrimônio líMaquin. Insta- Móveis e instal. em
inform. e Imobili- zado em
Terrenos Edifícios e equip. lações utensílios terceiros Veículos comunic.
zado andam.
Total
quido. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são Custo do Imobilizado
apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com Custo do Imobilizado
2.547
7.010 32.184 5.835
1.206
8.554
2.281
999
- 16.345 76.961
o valor contábil do imobilizado. (ii) Custos subsequentes: O custo de Saldo em 1º janeiro de 2020
2.205
2.090 7.045
317
374
42
7.021 19.096
reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor con- Aquisições
(2.035)
(811)
(21)
(132)
(278)
(12)
- (2.628) (5.916)
tábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorpo- Baixas
2.547
7.181 33.463 12.859
1.392
8.651
2.281
1.028
- 20.738 90.140
rados dentro do componente irão fluir para a Companhia e que o seu Saldo em 31 de dez.de 2020
1.700
1.369
7.621
429
175
323
94 14.421 21.616 47.748
custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do compo- Aquisições
(1.690) (1.831)
(49)
(32)
(503)
(120)
(20) (14.393) (20.844) (39.481)
nente que tenha sido reposto por outro é baixado. O custo de manutenção Baixas
4.247
6.860 39.254 13.240
1.534
8.471
2.161
1.103
28 21.509 98.407
no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorri- Saldo em 31 de dez. de 2021
dos. (iii) Depreciação: A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, Depreciação Acumulada
(1.841) (15.878) (1.167)
(990)
(6.435) (2.077)
(882)
- (29.270)
que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do Saldo em 1º janeiro de 2020
(249) (2.336) (1.463)
(224)
(680)
(15)
(41)
- (5.008)
valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no Adição
439
722
54
133
115
4
4
- 1.471
método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um Baixas
Saldo
em
31
de
dez.
de
2020
(1.651)
(17.492)
(2.577)
(1.082)
(7.000)
(2.087)
(918)
(32.807)
item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão
(562) (3.041) (746)
(176)
(651)
(12)
(59)
- (5.248)
de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Ativos Adição
147
1.410
126
43
60
224
28
- 2.037
Baixas
arrendados são depreciados pelo período que for mais curto entre o prazo Saldo em 31 de dez. de 2021
(2.066) (19.122) (3.197)
(1.215)
(7.591) (1.876)
(950)
- (36.017)
de arrendamento e as suas vidas úteis, a não ser que esteja razoavelmente Imobilizado líquido
certo de que Companhia irá obter a propriedade ao final do prazo do arren- Saldo em 31 de dez. de 2020
2.547
5.529 15.972 10.283
310
1.651
194
110
- 20.738 57.334
damento. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas para os Saldo em 31 de dez. de 2021
4.247
4.793 20.132 10.043
319
880
285
153
28 21.509 62.389
períodos correntes e comparativos são as seguintes:
continua...
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Classificados

Folha de Pernambuco

Recife, quarta-feira, 30 de março de 2022

...continuação - SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A.

(PERT). Com a publicação da MP 798/2017 editada em 30 de agosto de
2017, que possibilita a liquidação de débitos de natureza tributária com
Custo do
Marcas e Projeto Projeto
Intangível
Software patentes
MG SBO) Total redução de juros e multa, a Companhia aderiu em 22 de agosto de 2017
por quitar antecipadamente os parcelamentos firmados em períodos anAquisição
58
58
teriores, com pagamento em espécie de 20% do total da dívida consoBaixa
(1)
(1)
lidada, em até 5 parcelas mensais.
Saldo em 31/12/2021
637
623
- 1.259
Programção de Amortização
Amortiz.Acumulada
2022 2023 2024 2025 a 2030 Total
Saldo em 1º/01/2020
(579)
- (579) Parcel.de tributos- PERT (ii) 1.136 1.136 1.136
5.772 9.179
Aquisição
- Parcel. de tributos - PIS (i)
2
2
Saldo em 31/12/2020
(579)
- (579) Parcel. de tributos - IRPJ (i)
307 307 102
- 717
Aquisição
- Parcel. de tributos - INSS (i) 1.252 1.237 713
23 3.225
- Parcel. de tributos - ICMS (iii) 238
Baixa
- 238
Saldo em 31/12/2021
(579)
- (579)
2.935 2.680 1.951
5.795 13.362
Intangível Líquido
18. Impostos de Renda e Contribuição Social: A Companhia é tribuSaldo em 31/12/2020
58
565
624 tada com base no lucro real anual. A conciliação da despesa calculada
Saldo em 31/12/2021
58
623
680 pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de Im14. Fornecedores
posto de Renda e Contribuição Social debitada em resultado é de2021
2020 monstrada como segue:
No país
46.691
20.559
2021 2020
1.052 Lucro/ (Prejuizo) contabil ant. do IR e da contrib. social 3.445 13.766
No Exterior
3.450
50.141
21.611 Aliquota fiscal combinada
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social
15. Empréstimos e financiamentos
Pela
alíquota
fiscal
combinada
(1.171)
(4.680)
Taxas %
Garantia
Vencimento
2021
2020
Adições e exclusões permanentes
Circulante
Capital de Giro
Indexado CDI
Aval, Hipot.imóvel Santa Barbara D’Oeste. jan - dez22
7.941
17.029 Despesas não dedutíveis - Diferimento órgãos públicos
Fundo Garant.de Investim.
Indexado CDI
Aval, FGI
jan - dez22
8.802
1.372 Outras despesas não dedutíveis
Financiamento de capital
3% aa - 12%
Aval, Alienação fiduciária fiança bancaria
jan - dez22
115
122 Receitas isentas de impostos (*) - Diferim. órgão públicos 404 4.250
Financ.de import. e exportação 4,99% a.a+1% comissão Aval
jan - dez22
3.843
- Receitas das avaliações de ativos
5
20.700
18.523 Receitas dos incentivos fiscais
Outras receitas isentas de impostos
Não Circulante
- (129)
Capital de Giro
Indexado CDI
Aval, Hipot.imóvel Sta. Barbara D’Oeste. jan 23- mai26
16.622
30.311 Prejuízo fiscal
11
441
Fundo Garant.de Investimento Indexado CDI
Aval, FGI
jan 23 - nov24
36.262
19.209 Outras adições e exclusões
IR e contribuição social no resultado do exercício
(325) (543)
Financiamentos de Capital
3% aa - 12% aa
Aval, Alienação fiduciária
- (271)
fiança bancaria
jan 23 - mai23
32
146 Corrente
52.916
49.667 Diferido
(325) (272)
Total Geral
73.616
68.190 A compensação dos prejuízos fiscais de Imposto de Renda e da base
negativa da Contribuição Social de exercícios anteriores está limiA movimentação dos empréstimos e financiamentos está demon2023 2024 2025
2026 tada a base de 30% dos lucros tributáveis, sem prazo de prescrição.
trada a seguir:
Capital de Giro
12.278 11.722 10.610 4.431 (*) Substancialmente decorrente dos lucros auferidos com órgãos pú2021
2020 Fundo Garantidor de Investiemento 6.162 6.013 1.668
- blicos - realização. 19. Provisão para contingências: Nos exercícios
Saldo em 1º de janeiro
68.190
48.870 Financiamentos de Capital
32
- de 2021 e 2020, não houveram contingência a provisionar na opinião da
Captação
31.581 Total Geral
18.472 17.735 12.278 4.431 Administração, com base da opinião de seu assessores legais, levanJuros e variações cambiais incorridas
1.772
6.166 Total Acumulado
18.472 36.207 48.485 52.916
Amortização
(4.672) (18.427) Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) administrado pelo Banco Na- tada nos respectivos exercícios, para os processos em andamento. Per65.290
68.190 cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Instrumentos das possíveis, não provisonadas no balanço: A Companhia possui
Circulante
20.700
18.523 derivativos (NDF) – ganho/perda: A Companhia possui instrumento deri- ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de
Não Circulante
52.916
49.667 vativo com o objetivo de proteção econômica e financeira contra risco cam- perda classificados pela administração como possíveis, com base na
Cronograma dos vencimentos não circulante: O vencimento dos fi- bial. O principal instrumento utilizado é a NDF Non – Deliverable Forwards. avaliação de seus assessores legais, para quais não há provisão consnanciamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2021 classifica- Todas as operações de Derivativos estão detalhadas em quadro a seguir que tituída conforme a posição a seguir:
2021
2020
dos no passivo não circulante no balanço consolidado é demonstrado inclui informações sobre o tipo de instrumento, valor de referência (nomiCiveis
12
738
da seguinte forma:
nal),vencimento, valor justo e valor provisionado no exercício.
Trabalhista
479
1.978
Vencimento - Valor Base Moeda Referencia
49.758
Tributárias
47.752
Banco
Taxa de Cambio
03/2022
04/2022
06/2022
Total Geral
48.243
52.474
Banco Bradesco NDF
5,36
USD
8.117
8.117 No que se refere às contingências trabalhistas, estas se devem a
Banco Bradesco NDF
5,34
USD
4.978
4.978 pleitos relacionados a ex-colaboradores, bem como casos em que
Banco Bradesco NDF
5,32
USD
4.974
4.974 a Companhia responde subsidiaria ou solidariamente com prestaBanco Bradesco NDF
5,38
USD
47.183
47.183 doras de serviços terceirizados, algo pertinente ao segmento de
Banco Bradesco NDF
6,44
EUR
133.038
133.038
Banco Bradesco NDF
5,40
USD
73.389
73.389 negócios da Companhia. A principal demanda tributária da ComBanco Itau NDF
5,51
USD
163.978
163.978 panhia que possui probabilidade de perda possível, refere-se a auBanco Itau NDF
5,52
USD
121.800
121.800 tuação de créditos tributários de IRPJ de R$ 11.706 e ICMS Estado
Banco Itau NDF
5,54
USD
121.696
121.696 SP de R$ 10.045 no montante de R$ 21.751 (R$ 12.276 em 31
Total Geral
298.872
126.670
253.609
679.151 de dezembro de 2020).
20. Patrimônio líquido. a. Capital social: Em 31 de dezemro de
O ganho e perda dos instrumentos derivativos são apurados por sua 17. Impostos e contribuições a recolher
2021, o capital social, subscrito e integralizado é de R$ 69.222.757
2021
2020 está representado por 69.222.757 ações ordinárias nominativas. b.
marcação ao mercado, correspondente a seu valor justo, reconhe9.179
10.009 Reservas. Reserva legal: É constituído à razão de 5% do lucro lícida no resultado financeiro. Cláusulas restritivas de contratos: A Parcelamento de tributos - PERT (ii)
3.944
5.336 quido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da
Companhia possui contratos de financiamentos mantidos na data Parcelamento de tributos - Outros (i)
238
325 Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. No exercício em
das referidas demonstrações financeiras que possuem cláusulas res- Parcelamento de tributos - ICMS (iii)
- que o saldo da reserva legal, acrescido dos montantes das reservas
tritivas prevendo a manutenção de índices financeiros atrelados a Parcelamento de tributos - REFIS IV
INSS a recolher
1 de capital de que trata o § 1º do art. 182 da Lei nº 6.404/76 exceder
alavancagem.
30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do
IOF
667
667
16. Arrendamentos CPC 06: Os passivos de arrendamento mercantil
177
136 lucro líquido do exercício para a reserva legal. Em 31 de dezembro
foram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrenda- IRRF
ICMS a recolher
248
176 de 2021 foi constituída reserva legal de R$ 882, equivalente ao 5%
mentos remanescentes, descontados por meio da taxa de empréstimo
COFINS a recolher
166 do lucro líquido do exercício, após a absorção do prejuízo acumuincremental de aproximadamente 9,25%, variando de acordo com o PIS a recolher
35 lado. Reserva do Incentivo Fiscal: O Incentivo Fiscal do PROprazo de cada contrato, e estão composto conforme segue:
Outros
559
490 GOAIS proveniente do valor positivo resultante do confronto entre os
débitos e os créditos do imposto ICMS são subvenções para invesPassivo de 17 IRPJ a recolher
192 timento na Pessoa Juridica. Posteriormente, quando do encerramento
Arrendamento 17 CSLL a recolher
80 do exercício após transitar em resultado o Incentivo do PROGOAIS
Saldo inicial em 1º de janeiro de 2021
1.726 17 Incentivos Fiscais
886 sera destinado a Reserva de Incentivos Fiscais no Patrimonio Li189
Adições
228
15.200
18.499 quido, sendo reconhecido o valor de R$ 1.742 em 2021. c. Ajuste
Reversão
(562) Circulante
4.774
5.726 de avaliação patrimonial: A reserva para ajustes de avaliação paSaldos em 31 de dezembro de 2021
1.393 Não circulanto
10.426
12.773 trimonial inclui o ajuste por adoção do custo atribuído do ativo imobiCirculante
756 (i) Refere-se em maior parte a débito referente a IRPJ, CSLL, PIS, CO- lizado na data de transição. (Nota nº 11). Os valores registrados em
Não Circulante
637 FINS e INSS. (ii) Programa Especial de Regularização Tributária ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para os lucros
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Administração da Companhia não identificou evidência que justifique a necessidade de uma provisão sobre o saldo desses ativos.
12. Ativos para Vendas
Terrenos Edifícios
Total
Saldo em 1º de janeiro de 2020
18.255
960 19.215
Adição
3.252
29 3.281
Saldo em 31 de dezembro de 2020
21.507
989 22.496
Adição
28
28
Saldo em 31 de dezembro de 2021
21.535
989 22.523
Os terrenos e edifícios registrados como ativo mantido para venda localizados em São Paulo, Pará, Pernambuco e Minas Gerais e atualmente não se encontram em uso da operação da Companhia.
13. Intangível
Custo do
Marcas e Projeto Projeto
Software patentes
MG SBO) Total
Intangível
Saldo em 1º/01/2020
628
504 2.394 7.676 11.202
Aquisição
9
63
14
86
Baixa
(1)
(2) (2.394) (7.689) (10.086)
Saldo em 31/12/2020
637
565
- 1.202

1
IMÓVEIS

Apartamentos
Vendem-se
CASA AMARELA
OPORTUNIDADE APARTAMENTO COM 70 M, ANDAR
ALTO, NASCENTE, SALA
PARA 02 AMBIENTES, 3
QUARTOS, STE, WC SOC,
WC DE SERV, TODO COM
ARMARIOS, COZ, 1 VAGA,
ELEV, LAZER COMPLETO,
R$ 460 MIL, ACEIT. FINAC,
TELEFONES:991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

CASA FORTE
LP224 OPORTUNIDADE UNICA COM89M, 2 QUARTOS, SUITE, SALA PARA 02
AMBIENTES,COZINHA,
WC SOCIAL, DCE, TODO
COM ARMARIOS, 1 VAGA,
SALÃO DE FESTA, ELEVADOR, R$ 330 MIL, AC.
FINC, MARQUE SUA VISITA
COM OS NOSSOS CORRETORES, LIGAR TELEFONES:
991919003/986967550/
30375200 CRECI 9355J

LP346 OPORTUNIDADE APTO COM 90M, 3QTS, SUITE, VAR, SLP/02 AMB, COZ,
DCE, AREA DE SERV, WC
SOC, TODO COM ARMARIOS, 2 VAGAS, R$ 285 MIL,
AC FINAC, MARQUE SUA
VISITA COM NOSSOS CORRETORES LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP372-APTO 105 M, 3 QTS,
2SUIT, WC SOCI, VARAND,
COZINHA, SALAP 2AMB,
DCE, TODO COM ARMARIOS, 2 VAGAS, ELEV, LAZER
COMPL, R$785MIL, AC FINANC. TELS - 999955055986967550-30375200
CRECI9355J

ENCRUZILHADA
LP 243 - COM OTIMA LOCALIZ, C 63M, 2QTS, SAL P2
AMB, VARANDA, COZINH,
A.SERV, WC SOCI, WC SERV,
TODO COM ARMAR. 1VG,
R$ 240 MIL AC.FINANC F991919003-98696755030375200 CRECI9355J
LP394 OPORTUNIDADE APTO COM OTIMA LOCALIZACAO COM111M, 3QTS,
1 STE, SALA P/ 2AMB, VAR,
COZ, WC SOC, DCE, TODO COM ARMARIOS, 2
VAGAS, ELEVAD, R$280MIL,
AC. FINAC, LIGAR FONES:
986967550/30375200/991919
003 CRECI 9355J

ESPINHEIRO

GRACAS

acumulados integral ou parcialmente, quando da alienação e depreciação dos ativos a que elas se referem. d. Dividendos: Os dividendos propostos no encerramento do exercício no montante de R$ 374,
equivalente a 12% do lucro liquido do exercício.
21. Receita operacional líquida
2021
2020
Receita Bruta
Produtos Acabados e de revendas:
Mercado Interno
189.219
123.613
Mercado Externo
1.936
1.713
Prestação de serviços
93.025
90.751
284.180
216.077
Deduções
Vendas canceladas e abatimentos
(6.807)
(5.947)
Impostos incidentes sobre vendas
(54.856)
(38.853)
(61.664)
(44.799)
Receita operacional líquida
222.516
171.278
22. Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados
2021
2020
Materiais
(159.196)
(92.224)
Fretes
(4.851)
(3.656)
Pessoal
(11.241)
(9.940)
Serviços de Terceiros
(7.320)
(6.571)
Depreciação e amortização
(3.136)
(3.444)
Materiais de manutenção
(887)
(563)
Viagens e estadias
(661)
(471)
Outros
(108)
(96)
(187.400)
(116.966)
23. Despesas com vendas
2021
2020
Fretes sobre vendas
(5.539)
(5.202)
Despesa com pessoal
(3.838)
(3.573)
Comissões e Serv. Comercial
(1.862)
(1.242)
Propaganda e publicidade
(553)
(380)
Doações e patrocínio
(200)
(94)
Viagens comerciais
(197)
(241)
Locação de veículo
(197)
(156)
Outros
(26)
(34)
(12.412)
(10.921)
24. Despesas gerais e administrativas
2021
2020
Despesa com pessoal
(9.296)
(8.892)
Assessoria administrativa e júridica
(6.166)
(5.266)
Impostos, taxas e contribuições
(510)
(2.141)
Despesa com ocupação administraitvas
(1.466)
(1.706)
Viagens administrativa
(587)
(429)
Suporte e manutenção de sistemas
(715)
(722)
Locação de equipamentos
(489)
(458)
Despesas com manuntenção e conservação
(748)
(693)
Despesa com telecomunicação
(120)
(127)
Serviços de terceiros
(507)
(495)
Despesas com correio e entregas
(62)
(68)
Despesas com multas
(40)
(130)
Outros
(386)
(66)
(21.091)
(21.191)
25. Outras despesas não operacionais
2021
2020
Depreciação e Amortização
(518)
(342)
Doação de Ativo Fixo
(17)
0
(1.808)
Baixa de Ativo Fixo
(304)
(839)
(2.150)
Recuperação de impostos
Reversão (provisão) despesas
(186)
Reembolso fornecedores
Outras receitas e despesas
6.742
915
6.742
729
26. Resultado financeiro
2021
2020
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e financeira
(10.843)
(9.336)
Tarifas, comissões e encargos bancários
(2.583)
(1.378)
Juros sobre duplicatas e impostos
(3.054)
(546)
IOF
(1.055)
(16)
Custos residuais c/operações de derivativos
(11)
Outras despesas financeiras
(1.170)
(881)
Variação cambial passivas
(1.346)
(8.817)
(20.052)
(20.985)
Receitas financeiras
Outros juros recebidos
9.136
2.974
Rendimentos sobre aplicações financeiras
648
392
Avaliação de ativos
3.250
Outros rendimentos
980
1.289
Variações monetárias
Variação cambial ativas
2.594
5.077
13.357
12.983
Resultado financeiro líquido
(6.694)
(8.002)

OPORTUNIDADE UNICA
NO CORACAO DAS GRACAS, APARTAM. COM 130M,
3 QTS, 1 SUITE, SL P/02AMB,
VAR, COZ, AREA DE SERV,
WC SOCIAL, DCE, TODO
COM ARMARIOS, 1VG, ELEV,
R$350MIL, AC.FINAC, FONE
30375200991919003/9869675
50 CRECI9355J

LP3138-APARTAMENTO IMPERD, OPORTUNID, APTO
112 M, 3 QUARTOS, SUITE,
VARANDA, SL P2 AMB, COZINHA, DCE, WC SOCIAL,
TODO COM ARMARIOS, 1
VAGA, ELEVAD, PISCINA R$
310 MIL, ACEITAM.FINANCIAMENTO. LIGAR TELEFONES-991919003-9869675
50-30375200 CRECI9335J

LP4116-OPRTUNID. OTIMA
LOCALIZ. APTO COM 128
M, 4QTS, 2SUIT, SALP2AMB,
VARAND, COZINH, WC
SOIALC., DEC,TODO COM
ARMARIOS, 2VGS, LAZER
COMP. MARQUE SUA VISITA
r$ 780MIL, AC. FINANCI. F991919003-98696755030375200 CRECI9355J

MADALENA

PARNAMIRIM

LP3200-OPORTUNID, APTO
COM 107M, 3QTS, 1SUIT,
VARAND, SALA P2AMB, COZINHA, DCE, 2VAGAS, ELEV,
IMPERDIVEL R$395MIL, AC.
FINANC. TELS -991919003986967550-30375200
CRECI9355J

LP3138-APARTAMENTO IMPERD, OPORTUNID, APTO
112 M, 3 QUARTOS, SUITE,
VARANDA, SL P2 AMB, COZINHA, DCE, WC SOCIAL,
TODO COM ARMARIOS, 1
VAGA, ELEVAD, PISCINA R$
310 MIL, ACEITAM.FINANCIAMENTO. LIGAR TELEFONES-991919003-9869675
50-30375200 CRECI9335J

LP3249 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE UNICA, APTO
MUITO BEM LOCALIZADO
COM103M, 3QTS, SUITE, SL
P/ 02 AMB, WC SOC, DCE,
COZ, AREA DE SERV, PORCELANATO, TODO COM
ARMARIOS, 2VGS, ELEV, SALAO DE FESTA, R$350MIL,
AC.FINAC, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP349 OPORTUNIDADE UNICA OTIMO APARTAMENTO, COM 77 M, 3 QUARTS,
SUITE, SALA PARA 02 AMBIENTES, COZ, WC SOCIAL,
VAR, ARMARIOS NA COZ E
WCS, 1VG, PISC, SL FESTA,
PLAY, R$340MIL, AC.FINAC,
MARQUE SUA VISITA COM
NOSSOS CORRETORES LIGAR TELEFONES: 30375200/
986967550/991919003 CRECI
9355J

LP377 OTIMA OPORTUNIDADE APTO A 500M DO
PARQUE DA JAQUEIRA C/
180M, TENDO 3QTS, SUITE,
CLOSET, SLP/04 AMB, COZ,
WC SOC, DCE, TODO C/
ARMARIOS,ELEVADOR,
NASCENTE, SL FESTA, PLAY
R$ 750 MIL, ACEIT. FINAC
LIGAR FONES: 86967550/
991919003/30375200 CRECI
9355J

LP358-OPORTUNID DE UM
EXCELENT APTO C130M,
3QTS, STE, WC SOC, SL P3
AMB, COZINHA, A DE SERV,
DCE,VARAND,TODO COM
ARMARIO, 2VG LIVRES, ELEV,
LAZER COMP, R$780MIL,AC
FINANC, MARQUE SUA VIS I TA . T E L S - 9 9 1 9 1 9 0 0 3 986967550-30375200 CRECI
99355J

LP306 EXCELENTE OPORTUNIDADE PARA MORAR
COM 160M, 3QTS, SUITE,
VAR, COZ, SLP/02AMB, WC
SOC, DCE, ELEV, PISC, SL
DE FESTA, PLAY, 1VG, R$
700 MIL OU ALUGUEL DE
4MIL COM AS TAXAS, AC.
FINAC, MARQUE SUA VISITA COM OS NOSSOS
CORRETORES, APTO DESOCUPADO, LIGAR FONES:
986967550/991919003/30375
200 CRECI 9355J

AGROPECUÁRIA FERREIRA S.A.
CNPJ (MF): 09.493.404/0001-39
EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS
FISCAIS DO NORDESTE - FINOR
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada na sede social da empresa, situada na Fazenda Riachão, s/n, na zona
rural do município de Palmeirina, Estado de Pernambuco, no dia 15/04/2022, às 10:00
horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Analisar a situação atual
da companhia quanto a forma do capital, se autorizado ou fixo; b) Discussão e
aprovação da Reforma do Estatuto Social da Sociedade; c) Eleição dos membros da
Diretoria; d) Outros assuntos de interesse da companhia.
Palmeirina (PE), 29 de março de 2022
Maria Natalia Catão Ferreira
Presidente do Conselho de Administração

ROSARINHO
LP326 OPORTUNIDADE IMPERDIVEL APTO DECORADO COM112 M, 3 QTS, 2
STE, CLOSET, VAR, DCE, SL,
02 AMB, WC SOC, TODO
COM ARMARIOS, 1VG, LAZER COMPLETO, R$720MIL
AC. FINAC, LIGAR FONES:
986967550/30375200/991919
003 CRECI 9355J

TAMARINEIRA

OTIMA OPORTUNIDADE
APTO COM 100M, 3QTS, 2
SUITES, SLP/02 AMB, COZ,
WC SOC, DCE, TDO COM
ARMARIOS, ELEVAD, R$ 280
MIL,AC. FINAC, TELEFONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI9355J
OTIMO APTO COM65M, 3
QTS, SUITE, SALA P/02 AMB,
WC SOC, VAR, COZ, 1VG,
R$ 220 MIL, ACEIT, FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200CRECI
9355J

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Prospecção, Pesquisa,
Extração e Beneficiamento de Minérios dos Estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e
Piauí, Álvaro Luiz da Silva Alves, brasileiro, casado, portador do RG nº 1.214.284, SSP/SE,
CPF nº 760.671.737-00, no uso de suas atribuições estatutárias e legais, convoca os
trabalhadores para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em sessão contínua, nas
seguintes datas e locais: 1) Dia 31/03/2022 - Horário: De 09h00 às 10h00 – Local: Piauí
Níquel Metais S/A – Capitão Gervásio de Oliveira-PI; 2) Dia 31/03/2022 - Horário: De
13h00 às 16h00 – Local: SINDIMINA - Rua Nova Trindade nº 389, em Trindade-PE; 3) Dia
01/04/2022 – Horário: De 09h00 às 15h00 – Local: SINDIMINA - Rua Siriri nº 924, Centro Aracaju-SE, para discutirem e deliberarem sobre a Prestação de Contas referente ao
exercício de 2021. A segunda Convocação será 30 (trinta) minutos após os horários da
primeira convocação, nas mesmas datas e locais, com qualquer número de presentes.
Aracaju (SE), 30 de março de 2022.
Álvaro Luiz da Silva Alves
Presidente
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TORRE
LP 3109 OPORTUNIDADE
APTO COM 110 M, 3 QTS,
SUITE, VAR, SALA P/02 AMB,
COZ, ARMARIOS, WC SOCIAL, DCE, 1 VG, ELEV, R$
295 MIL AC. FINAC, FONE:
30375200/986967550/991919
003 CRECI 9355J
LP342-OTIMA LOCALIZ.
OPORTUNID APTO C75M,
3QTS, 1SUIT, VARANDA, SL
2AMB, COZIN, WC SOC,
WC SERV, TODO C ARMARIO, 1VG, ELEV, SL FESTA,
QUADRA, PLAY, R$375MIL,
AC . F I N A N C I A M E N T. F 991919003-9869755030375200 CRECI9355J
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27. Instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com
instrumentos financeiros. A administração dos instrumentos financeiros
que a Companhia mantém é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus as condições vigentes no
mercado. Classificação dos instrumentos financeiros: A seguir são
demonstrados os instrumentos financeiros classificados por categoria:
Ativo Circulante
Categoria
2021 2020
Caixa e equivalen. de caixa Empréstimos e recebiveis
177
180
Aplicações financeiras
val.justo p/ meio resultado 3.603 18.489
Contas a receb. de clientes Empréstimos e recebiveis 28.157 19.494
Mútuo a receber de
Empréstimos
partes relacionadas
e recebiveis
31.937 38.163
Ativo não Circulante
Aplicações financeiras
val.justo p/meio resultado
8 3.249
Mútuo a receber de
Empréstimos
partes relacionadas
e recebiveis
46.994
47.002 3.249
Passivo circulante
Empréstimo e financiam. custo amortizado
20.700 20.700
Debênture
custo amortizado
786
Fornecedores
custo amortizado
50.141 21.611
Mútuo a pagar a
partes relacioanadas
custo amortizado
70.841 43.097
Passivo não circulante
Empréstimo e financiam. custo amortizado
52.916 52.916
Debênture
custo amortizado
- 17.813
Fornecedores
custo amortizado
Mútuo a pagar a
partes relacioanadas
custo amortizado
52.916 70.729
As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos
abaixo descritos: Risco de crédito: Decorre da possibilidade da
Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas
contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros (contas a receber e aplicações
financeiras). Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como
prática a análise das situações financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e acompanhamento permanente das posições em aberto. As vendas para
empresas públicas estão suportadas por contratos (licitações).
Risco de taxas de juros: Decorre da possibilidade da Companhia
sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de
juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros (aplicações financeiras, Empréstimos e financiamentos). Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia busca diversificar a
captação de recursos em termos de taxas pré-fixadas ou pós-fixadas. Risco de taxas de câmbio: Decorre da possibilidade de
oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela Companhia substancialmente para a aquisição de insumos e a venda de produtos (fornecedores). A Companhia possui
derivativos “financeiros” e “operacionais”. Os “financeiros” são derivativos do tipo “forwards” contratados para proteger o risco cambial dos empréstimos e financiamentos denominados em moeda
estrangeira. Os “operacionais” são derivativos (geralmente “forwards”) contratados para proteger o risco cambial dos fluxos de
caixa operacionais do negócio. Exposição ao risco de moeda estrangeira:
2021 USD
2020 USD
Empréstimos e financiamentos 3.843
689
3.833
919
Fornecedores
3.409
611
1.052
202
Exposição Liquida
7.252 1.299
4.885 1.121
Conforme mencionado acima, a Companhia se utiliza de instrumentos
financeiros derivativos para mitigar parcialmente os riscos de exposição
ao câmbio.
28. Cobertura de Seguros: Para proteção de seus riscos operacionais,
ativos de suas responsabilidades, a Companhia mantém cobertura de
seguros para diversos tipos de eventos que poderiam impactar o patrimônio e operações. Dentro das melhores práticas de mercado, a Companhia mantém contratadas apólices de seguro de risco operacional,
incluindo lucros cessantes e diversas outras coberturas para danos materiais envolvendo todas as instalações industriais, administrativas e estoque. A Companhia tem ainda outros seguros contratados, tais como,
seguro de responsabilidade civil geral, transporte nacional e internacional e seguro ambiental.
29. Eventos subsequentes: A Administração considerou que não
houve eventos subsequentes à data de encerramento das demonstrações contábeis ocorridas em 31 de dezembro de 2021 até a data da
conclusão das referidas demonstrações.
Diretor Financeiro
André Tomazelli Sabará
CPF 340.761.728 -33

LP386OPORT APARTAMENTO COM OTIMA LOCALIZAÇÃO COM 75 M, 3
QUARTOS, WC SOCI, SUIT,
SLP 2 AMB, COZINHA, ARMARIOS, VARAND, 2ELEV,
PISC, SL FESTA, PLAY R$ 480
MIL ACEIT. FINANC TELS99191900-398696755030375200 CRECI9355J
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IMÓVEIS

Apartamentos
Alugam-se

Contador
Jonas Volcov
CRC 1SP1413/O-7

RIO DOCE
ALUGO APT 3QTS, SL DE
JANTAR,SUITE, MOVEIS PLANEJADOS, C/ GARAGEM E
SEGURO, NA 4 ETAPA, PERTO DE TUDO, INCLUSIVE
DE PARADA DE ONIBUS.
TRATAR DIR PROPRIETARIO.
FONE-988964651
ALUGO APARTAMENTO 3
QTS, SL DE JANTAR,SUITE,
MOVEIS PLANEJADOS, C/
GARAGEM E SEGURO, NA 4
ETAPA, PERTO DE TUDO,
INCLUSIVE DE PARADA DE
ONIBUS. TRATAR DIR PROPRIETARIO. LIGAR FONE988964651
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