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COFRE DA PREFEITURA

EDINHO VETA
O prefeito Edinho Araújo (MDB) ve-
tou projeto de lei aprovado na Câma-
ra que concede passe livre a pacientes 
pré e pós transplantados que se en-
contram em situação de vulnerabili-
dade. POLÍTICA  Pág.3

Arrecadação de ISSQN em Rio Preto 
cresce 18% mesmo com pandemia

   Rio Preto teve um aumento de 18% na arrecadação de ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) em 2021, se comparado com 
2020. Foram R$ 249,7 milhões arrecadados em 2021 contra R$ 210,9 milhões em 2020, segundo dados da GissOnline, plataforma de arreca-
dação do município desenvolvida pela Eicon. CIDADES Pág.5

TRAGÉDIA

Menina de 8 
anos morre 
após cair de 
escada em casa
O 5º DP investiga as causas 
da morte de uma menina, de 
8 anos, que deu entrada no 
Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM) de Rio Preto, 
às 23h45 do último dia 12, 
após ter sofrido uma queda 
de 2 metros de altura Ela foi 
internada com traumatismo 
craniano e crise convulsiva e, 
na manhã desta quinta-feira, 
21, faleceu. CIDADES Pág.4

TRÂNSITO

Motorista bate, 
fica preso em 
ferragens e 
morre no HB
Jorge Luis Pedrassoli, de 50 
anos, morreu no HB, após 
bater seu carro em um poste 
e no muro da antiga Codasp. 
CIDADES Pág.4

Festival de teatro para crianças na praça 
Rui Barbosa começa dia 1º de maio

CULTURA

O teatro para toda a família ocupa a Praça Rui Barbosa, em São José do Rio Preto, a partir do dia 1º de maio, quando 
tem início o Festival de Teatro para Criança é o Maior Barato – Na Praça. Trata-se da 16ª edição do tradicional 
festival de teatro infantil realizado pela Cia. Fábrica de Sonhos, cujo palco será montado no coração da cidade. A 
programação também envolve uma série de atividades formativas. CULTURA  Pág.6

SESI RIO PRETO

Graça Cunha 
apresenta 
clássicos do 
samba hoje

A cantora Graça Cunha se 
apresenta no Sesi São José 
do Rio Preto neste sábado, 
com o show “Os Clássicos 
do Samba”. Com entrada 
gratuita, show começa às 
20h. CULTURA Pág.6

REI MOMO

Desfiles de 
carnaval 
começam em 
SP e no RJ
CULTURA  Pág.6

Arnaldo Antunes

Divulgacao

SÃO JOSÉ  DO  R IO  PRETO-SP  -  SÁBADO -23  DE  ABRIL  DE  2022 -  ANO XIX  -  N º  5 .540-  R$ 1,50



“ “

OPINIÃO
A2 | DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | sábado, 23 de abril de 2022

“ “

Infelizmente, o Brasil não 
tem uma boa fama quando o 
assunto é dinheiro público e 
como ele vem sendo gasto nas 
mãos dos nossos represen-
tantes. Já vimos muita verba 
sendo destinada em compra 
de jatinhos, mansões, carrões 
e sedes luxuosas. Esse fenôme-
no é histórico e, certamente, 
acontece desde a fundação do 
nosso país.

Isso se deve a pouca ins-
trução política que temos por 
aqui. Com a corrupção que 
assombra o governo, o eleito-
rado brasileiro se distanciou 
dos assuntos políticos e pensa 
no tema apenas na hora de 
votar, o que não é sufi ciente 
dentro da complexidade de 
problemas que temos no Bra-
sil e na quantidade de líderes 
que precisamos nomear para 
mudar o curso do nosso país.

As fundações partidárias, 
inclusive, vêm ao encontro 
disso: manter a roda da de-
mocracia girando, capacitando 

os integrantes dos partidos 
políticos para que tragam po-
líticas públicas consistentes. 
Mas poucos sabem o que elas 
fazem, como atuam e seus 
principais objetivos.

Como deve atuar uma Fun-
dação Partidária

Primeiro, é necessário en-
tender que todas as legendas 
de partidos políticos precisam 
ter uma fundação partidária e 
destinar a elas ao menos 20% 
de recursos do Fundo Partidá-
rio para que sejam gastos com 
educação política.

Vale então destacar que 
uma parte da verba pública 
é empregada para o bem da 
democracia brasileira, a fim 
de formar bons líderes que se 
comprometam com a popula-
ção e que estejam dispostos a 
quebrar com a corrupção que 
só se soma por aqui.

Para isso, é evidente que os 
gastos não são poucos, mas de-
vem se resumir em trazer bons 
professores e palestrantes, 

As gerações recentes vivem 
em período de relativa paz des-
de que os nazistas e fascistas 
foram vencidos pelos Aliados 
com a derrota de Hitler. A paz 
desta geração, entretanto, foi 
sacudida com a invasão da 
Ucrânia pela Rússia, colocan-
do em xeque a paz da Europa. 
Apesar disso, a construção da 
União Europeia permanece 
firme, garantindo a saudável 
convivência entre nações tão 
diferentes, porém unidas por 
laços em comum.

Talvez o grande erro da 
Ucrânia, e também de outros 
países como a Moldávia e Ge-
órgia, tenha sido ter esperado 
tanto para solicitar o ingresso 
na União Europeia. Isto tornou 
estes países vulneráveis aos pos-
síveis ataques externos, como 
já vimos no passado na região 
do Cáucaso e hoje nas frontei-
ras da União com a invasão da 
Ucrânia. Um acesso anterior 
à Europa poderia ter mudado 
todo este cenário.

Fato é que o concerto eu-
ropeu conseguiu atingir um 
sucesso que muitos duvidavam. 
A essência do bloco vai muito 
além da economia, que é sua 
pedra angular, mas se estende 
de maneira inteligente para as 
relações pessoais, familiares, 
culturais e educacionais que 
se fundiram de forma estraté-
gica ao longo de décadas. Esta 
construção evitou guerras e 
conseguiu, ao longo do tempo, 
manter o equilíbrio e a paz.

Ao longo deste período, a 
Europa jamais viu ascender ao 
poder um líder com os traços de 
Putin. O continente conseguiu 
um intercâmbio importante de 
valores na medida que seu bloco 
se ampliava, especialmente para 
o leste, com os antigos países da 

A guerra entre Rússia e 
Ucrânia tem efeitos sentidos 
não apenas entre os conten-
dores e seus povos. Há refl exos 
sociais em outros países do 
leste europeu, principais des-
tinos dos refugiados ucrania-
nos, como a Polônia, Hungria 
e Eslováquia. Mas existem 
também os efeitos econômicos 
que ultrapassam as fronteiras e 
mares, e já podem ser sentidas 
em nações por todo o mundo.

Isso se dá pelo fato das cor-
rentes econômicas atualmente 
serem globalizadas. O impacto 
mais imediato sentido de ma-
neira generalizada é o aumento 
do valor do barril de petróleo 
que chegou ao patamar de US$ 
130 há poucos dias. Por ser um 
produto essencial para a ativi-
dade econômica, o aumento foi 
imediatamente sentido no bol-
so da população, ao abastecer 
os seus carros.

De fato, o fl uxo comercial 
da Rússia com o Brasil e outros 
países está comprometido, ao 
menos enquanto durar o confl i-
to, devido às sanções aplicadas 
à Rússia. No caso do Brasil, os 
impactos mais graves poderão 
se abater sobre um setor extre-
mamente importante para a 
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Os disruptores endócrinos 
(DEs) (endocrine disruptors 
chemicals, em inglês) são 
uma gama de substâncias 
químicas que interferem no 
sistema hormonal, alterando 
a forma natural de comuni-
cação do sistema endócrino 
e causando distúrbios na 
vida selvagem e também na 
saúde do próprio ser humano.
Estudos  apontaram os danos 
à saúde e ao meio ambiente 
que esses compostos xeno-
bióticos (estranhos ao nosso 
organismo) podem causar. 
Os danos são muitos ,  in-
toxicação , obesidade , cân-
cer , entre muitas outras.

Como agem osdisrup-
tores endócrinos no 
organismo humano?

Os DEs atuam no organis-
mo humano por meio da imi-
tação dos hormônios naturais 
(como o estrogênio). Dessa 

forma, ocorre um bloqueio 
da ação hormonal natural 
e uma alteração dos níveis 
de hormônios endógenos.

Onde podemos encon-
trá-los? 

Em  pesticidas, produtos 
eletrônicos, produtos de hi-
giene pessoal, cosméticos, 
aditivos alimentares, deri-
vados do plástico e princi-
palmente em embalagens 
de produtos alimentícios.

C o n c l u s ã o :  E s t u d o s 
apontam que não  exis-
tem  doses segura para 
os disruptores endócrinos 
A água  envasada de len-
çóis freáticos é a única re-
almente segura e sem DES
Evite alimentos com pesti-
cidas, fungicidas em geral.
Prefira cosméticos naturais 
ou ao menos sem os com-
ponentes químicos listados.

Suélen Tavares Polachini, secretária das Mulheres Republicanas Rodrigo Fonseca, Técnico do Rio Preto

nossa economia: o agronegócio.
Em tempos de seguidas cri-

ses econômicas, o agronegócio 
tem garantido o saldo positivo 
da nossa balança comercial 
há anos. Em 2021, esse saldo 
superavitário do comércio exte-
rior do agronegócio foi de US$ 
87,76 bilhões. As exportações 
brasileiras do agronegócio so-
maram US$ 100,81 bilhões em 
2020, segundo maior valor da 
série histórica, atrás somente 
de 2018 (US$ 101,17 bilhões). 
Em relação a 2019, houve cres-
cimento de 4,1% nas vendas 
externas do setor.

Um dos principais insumos 
utilizados nesse setor produ-
tivo são os fertilizantes, que 
são responsáveis por fornecer 
nutrientes para as plantas. 
Devido ao grande volume da 
nossa produção, o Brasil ocupa 
a 4ª posição mundial com cerca 
de 8% do consumo global de 
fertilizantes. No entanto, cerca 
de 85% dos fertilizantes utiliza-
dos no Brasil são importados, 
e desse montante, 50% vem de 
Belarus e Rússia.

Com o advento da guerra e 
a ameaça de restrição no forne-
cimento acendeu-se um alerta 
que escancarou a escandalosa 
e inexplicável dependência 
brasileira da importação des-

ses produtos essenciais para a 
atividade agrícola. A vulnera-
bilidade do país num setor tão 
estratégico, até mesmo para a 
nossa segurança alimentar, é 
algo inaceitável e precisa ser 
enfrentada.

Segundo dados da Agência 
Nacional de Mineração, as 
reservas ofi ciais de sais de po-
tássio no Brasil são da ordem 
de 13,03 bilhões de tonela-
das (silvinita e carnalita), das 
quais 64,9% medidas, 24,6% 
indicadas e 10,5% inferidas. 
Essas reservas estão localiza-
das nos Estados de Sergipe 
(Bacia Sedimentar de Sergipe) 
e Amazonas (Bacia Sedimentar 
do Amazonas-Solimões).

Todo esse potencial ainda 
não foi devidamente explorado 
pela falta de visão estratégica 
dos governos brasileiros, o que 
atrasou investimentos para 
desenvolver a tecnologia neces-
sária na extração do produto, 
que em alguns locais está a 2 
quilômetros de profundidade. 
Por outro lado, há também o 
engessamento da atividade 
por conta de restrições legais, 
sobretudo na Amazônia, onde 
há, por exemplo, a necessidade 
de consulta a povos indígenas 
afetados pela exploração.

Ainda que com atraso, o 

melhorar o site da fundação 
para realizar um EAD efi ciente, 
produzir conteúdos de quali-
dade, comprar computadores, 
além de materiais e subsídios 
necessários para que aconteça 
uma boa formação.

São investimentos que de-
vem ser bem empregados para 
que aconteçam mudanças sig-
nifi cativas em nosso país.

Gastos e prestação de con-
tas

E como saber se a verba 
pública foi destinada para 
formação de líderes políticos? 
Ainda falta esse acesso para a 
que a sociedade civil faça sua 
cobraça. Entretanto, todo o 
investimento é justifi cado!

Uma vez ao ano, as funda-
ções precisam prestar contas 
por meio de relatórios, balan-
cetes e comprovantes, que de-
vem ser registrados no SICAP, 
um sistema de gerenciamento 
e contabilidade de contas pú-
blicas, e enviados ao Ministério 
Público. Posteriormente, esses 
mesmos documentos são apre-
sentados ao partido político, 
que prestam contas ao TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral).

Ainda, as fundações são 
obrigadas a realizar uma audi-
toria externa e colocar o laudo 

junto à prestação de contas, 
que também é encaminhado 
aos órgãos citados acima.

Esse processo é efi caz, uma 
vez que qualquer tipo de falha 
na apresentação dos docu-
mentos, como falta de dados 
de comprovação, a suspeita 
de algum desvio, é aberta uma 
diligência que pode obrigar a 
devolver o dinheiro usado aos 
cofres públicos.

Transparência sempre
Falei no começo sobre a má 

fama do nosso país quando o 
assunto é dinheiro público e 
quero terminar dizendo que é 
possível empregar essa verba 
para o bem do Brasil e de ma-
neira transparente.

Esse é um comprometi-
mento que todas as fundações 
partidárias devem ter com 
os brasileiros. Se queremos 
mudar o país, apostando em 
formações políticas que tra-
gam bons líderes, também 
devemos empregar o recurso 
público de maneira adequada 
e isso é possível.

Usar verba com transpa-
rência é um dever!

*Maria Izabel é direto-
ra fi nanceira da Fundação 
1° de Maio 

Brasil busca viabilizar medidas 
que poderão reverter esse qua-
dro nos próximos anos. Nesse 
sentido, o Governo Federal 
lançou o Plano Nacional de 
Fertilizantes, que tem o obje-
tivo de readequar o equilíbrio 
entre a produção nacional e 
a importação ao atender sua 
crescente demanda por pro-
dutos e tecnologias de fertili-
zantes. Pretende-se diminuir 
a dependência de importações, 
até 2050, de 85% para 45%, 
portanto, uma estratégia de 
longo prazo. E enquanto essa 
autonomia não chega, a busca 
por alternativas a curto e médio 
prazo também é importante, 
como a ampliação de exporta-
ções de fertilizantes de outros 
fornecedores, como o Canadá, 
cujas tratativas nesse sentido 
foram anunciadas recentemen-
te pela ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina.

Pena que tenha sido preciso 
eclodir uma guerra para que 
houvesse esse despertamento. 
Como brasileiros, esperamos 
que não se perca mais essa 
oportunidade de tirar o país do 
atraso e da inefi ciência. A vul-
nerabilidade do país num setor 
tão estratégico, até mesmo para 
a nossa segurança alimentar, é 
algo inaceitável e precisa ser 
enfrentada. Afi nal, é na crise 
que surgem as oportunidades!

Ismael Almeida, con-
sultor Político e especia-
lista da Fundação da Liber-
dade Econômica. 

Cortina de Ferro que optaram 
pela infl uência europeia, esca-
pando da ascendência russa 
-- a prova inequívoca que a 
construção do concerto euro-
peu se tornou um êxito.

Com as economias entre-
laçadas, livre circulação de 
pessoas e intercâmbios na área 
de educação, o bloco se fi rmou 
como elemento integrador 
entre as diversas nações, que 
passaram a se unir também 
por laços familiares, avanços 
na área de pesquisa e trocas 
culturais. As economias pas-
saram a conversar na mesma 
medida que outros elementos 
passaram a se unir e a união 
monetária se consolidou.

Neste sentido é que enten-
do que a ampliação do bloco 
poderia ter levado estabilidade 
para a Ucrânia antes das ações 
violentas da Rússia que violam 
sua soberania. A entrada na 
OTAN seria uma blindagem 
militar para uma realidade 
econômica pujante, algo que 
certamente teria ampliado 
a percepção de um número 
cada vez maior de ucranianos, 
especialmente em Luhansk e 
Donetsk, que viveram sob do-
mínio indireto de Moscou nos 
últimos anos.

Certamente a alma da Eu-
ropa é a maior construção do 
pós-guerra, um movimento 
que aos poucos criou harmonia 
entre diversas nações e países 
que durante muito tempo vi-
veram em conflito. Estender 
esta obra talvez seja o melhor 
caminho para evitar outras 
guerras no futuro. O confl ito 
na Ucrânia, que pode trans-
bordar para os domínios da 
União Europeia e da OTAN é o 
melhor exemplo disso. O bloco 
europeu mostrou ao longo de 
décadas que é possível encon-
trar convergência mesmo entre 
culturas diferentes e visões úni-
cas como forma de preservar a 
liberdade e a democracia.

           Para o nosso líder e presiden-
te nacional, Marcos Pereira, a mu-
lher na política é necessária. Aqui 
não somos cota. E com o apoio 
dele formamos um movimento 
que trabalha continuamente para 
alcançar ainda mais mulheres

          Infelizmente deixamos a cor-
da esticar de mais, porém fazer um 
jogo assim é melhor do que jogar 
para não cair. Tivemos jogos em 
que desperdiçamos muitas chan-
ces de gol e em outros que vacila-
mos e levamos os gols no fim.



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sábado, 23 de abril de 2022

Política Caças apresentados
Os caças Gripen foram apresentados 
na Base Aérea de Santa Cruz com a 
presença do presidente Jair Bolsonaro

Pandemia arrefecendo
O ministro Marcelo Queiroga assinou a 
portaria de encerramento da emer-
gência de saúde pública da pandemia

Divulgação

O ex-governador do Rio 
Grande do Sul Eduardo Lei-
te (PSDB) disse, nesta quin-
ta-feira (21), que a disposi-
ção de João Doria de levar a 
sua pré-candidatura à Presi-
dência até o pleito “tem que ser 
respeitada”. Em entrevista ao 
Jornal Jangadeiro, do Ceará, 
Leite também afi rmou que ‘não 
está aqui para dividir’ o PSDB. 

Questionado se será can-
didato a algum cargo nas elei-
ções, ele disse que ‘não está se 
apresentando nessa condição’. 
“A gente tem um pré-candida-
to aprovado nas prévias que 
tem disposição de ir até o fi nal 
com essa sua candidatura, e 
isso tem que ser respeitado. 
Eu não estou aqui para dividir 
o PSDB. Eu quero um PSDB 
unido. O Brasil precisa do 
PSDB”, afi rmou Leite. 

O ex-governador gaúcho 
também disse que, caso qui-
sesse disputar a Presidência, 
poderia ter migrado para outro 
partido – o tucano negociou 
ingressar no PSD, de Gilberto 
Kassab, para concorrer ao 
Planalto. “Se eu quisesse ser 

Leite fala em respeito à candidatura 
de Doria a presidente pelo PSDB

TUCANOS

candidato a presidente sim-
plesmente… me foram ofereci-
dos caminhos para isso. Houve 
convites de outros partidos. E 
eu digo que não quero dividir, 
eu quero somar.” 

Ele também disse que ‘não 
procura posição de vice e nem 
uma posição na chapa” de 
Doria. Leite ainda citou uma 
conversa recente com o ex-go-
vernador de São Paulo e disse 
ter levado uma mensagem de 
conciliação. 

“Eu confi o sim numa po-
sição de união, conciliação. 
Conversei recentemente com 
o Doria, estive com ele e levei 
essa mensagem. Não espere 
de mim trabalhar por divisão. 

Eu vou trabalhar pela união do 
partido. Se eu quero um país 
que esteja unido e reconcilia-
do, eu preciso trabalhar isso 
desde já dentro do PSDB.” 

“Há divergências, rusgas 
aqui e ali, mas há muita dis-
posição de conciliação, de con-
vergência e eu tenho convicção 
de que o PSDB estará unido 
para o processo eleitoral”, 
acrescentou o tucano. 

Ciro Gomes
Questionado sobre a pos-

sibilidade de conversar com 
Ciro Gomes, pré-candidato 
do PDT à Presidência, para 
trazê-lo ao debate que en-
volve os nomes da terceira 

Questionado se será 
candidato a algum cargo 
nas eleições, ele disse 
que ‘não está se apre-
sentando nessa condi-
ção’.

Leite fala em respeito à candidatura de Doria e diz que não dividirá o PSDB

Divulgação

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

Projeto de lei do vereador 
Jean Charles (MDB) que pre-
tende criar uma plataforma 
virtual nas redes sociais para 
que a população possa acom-
panhar o andamento de obras 
executadas pela Prefeitura 
de Rio Preto será analisado 
quanto a legalidade na sessão 
da próxima terça-feira, 26. 

No projeto Jean especifi ca 
que as obras que poderão 
ser acompanhadas são as de 
infraestrutura, novas edifi ca-
ções, restauração e manuten-

ção da infraestrutura munici-
pal, edifi cações e patrimônio 
público. 

“O Portal deverá ser am-
plamente e de fácil acesso 
à população, inclusive aos 

Criação de portal para acompanhar 
obras da Prefeitura será analisado

NA CÂMARA

Jean Charles cita tre-
cho da Constituição 
Federal para defender 
a legalidade do projeto

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

cidadãos com reduzido co-
nhecimento de informática. 
As informações devem ser 
claras e de fácil entendimen-
to, devendo constar: o início, 
término e o custo total da 
obra; a origem do recurso; 
as Secretarias e departamen-
tos fi scalizadores; a empresa 
construtora e o respectivo 
engenheiro responsável pela 
obra; o alcance social e fi nali-
dade da obra; as planilhas de 
medições de andamento das 

respectivas obras e telefone 
e e-mail para denúncias de 
irregularidades”, consta do 
projeto. 

Jean Charles cita trecho da 
Constituição Federal para de-
fender a legalidade do projeto 
onde afi rma que “todos têm 
direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu 
interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsa-

PAUTA DO DIA 

26
INCLUI O PROJETO 
que será analisado em 
primeira discussão, ou 
seja, quanto à legali-
dade da matéria

Projeto de lei do vereador Jean Charles (MDB) que pretende criar uma plataforma virtual nas redes sociais

bilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do 
Estado”. 

“Nessa esteira, nenhuma 
nova despesa será criada com 
a inserção de informações 
para acompanhamento da 
execução das obras realizadas 
pela Prefeitura de São José 
do Rio Preto com a presente 
propositura, porque o site já 
possui estrutura para tal”, 
justifi ca Jean Charles.

Podemos 
anuncia 
apoio a 
Garcia

O Podemos anunciou, 
nesta quinta-feira (21), 
que irá apoiar a candida-
tura a reeleição do gover-
nador de São Paulo, Ro-
drigo Garcia (PSDB). 
Com isso, o partido abre 
mão de candidatura pró-
pria ao Palácio dos Ban-
deirantes. 

Segundo o deputado 
estadual Bruno Ganem, 
líder da bancada do Po-
demos na Assembleia 
Legislativa de São Paulo 
(Alesp), o anúncio do 
apoio deverá ser feito 
pela presidente nacio-
nal do Podemos, Renata 
Abreu, em breve. 

“De qualquer manei-
ra, nossa bancada é to-
talmente alinhada com o 
trabalho do governador”, 
justifi cou Ganem. 

A medida acontece 
após o rompimento com 
o ex-deputado estadu-
al Arthur do Val, que seria 
o candidato da legenda, 
mas pediu desfiliação 
e migrou para o União 
Brasil. 

Arthur do Val renun-
ciou ao seu cargo na Alesp 
e está sendo julgado por 
quebra de decoro parla-
mentar devido ao envio 
de mensagens de voz fa-
zendo comentários sexis-
tas sobre ucranianas que 
tentavam deixar o país 
para fugir da invasão 
russa.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

via, Leite disse considerar 
“importante” a conversa com 
o ex-governador do Ceará, a 
quem classificou como “um 
protagonista nesse processo”.
“[Ciro] Está na quarta eleição 
presidencial, tem um percen-
tual de votos que não é despre-
zível, e temos que sentar e con-
versar sobre as ideias. Antes de 
defi nir as pessoas, temos que 
defi nir os projetos, o que pen-
sa de economia”, disse Leite. 
“Não precisa pensar igual para 
construir uma candidatura, 
mas precisa ter convergência. 
É isso que precisa ser posto à 
mesa com o Ciro para tentar 
construir convergência no 
centro democrático.”

EXECUTIVO

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei 
aprovado na Câmara Munici-
pal que concede passe livre a 
pacientes pré e pós transplan-
tados que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
social em Rio Preto. 

A proposta que concede 
gratuidade no transporte co-
letivo foi aprovada no fi nal de 
março. 

Edinho justificou o veto 
alegando que a iniciativa não 
pode partir da Câmara, mas 
do Poder Executivo. O prefeito 
ainda lembrou que a própria 
Diretoria Jurídica da Casa 
emitiu parecer pela inconsti-
tucionalidade da proposta. No 
veto Edinho também lembra 
que a gratuidade poderia gerar 
desequilíbrio fi nanceiro. 

“A presente propositura 
ocasionaria desequilíbrio eco-
nômico-fi nanceiro na relação 
entre os encargos da execução 
e a remuneração percebida 
pelas concessionárias que 
prestam o serviço de transpor-
te coletivo urbano, o que obri-
garia o Município a adequar as 
tarifas, elevando, com isso, as 
despesas públicas”. 

De autoria do vereador 
Júlio Donizete (PSD) só terá o 
passe livre aqueles que apre-
sentarem, no ato da solicita-
ção, laudo médico comprovan-
do a necessidade do transporte 
ou tratamento pós transplante, 
documento médico compro-
vando a necessidade de acom-
panhamento ao paciente na 
utilização do transporte cole-
tivo, avaliação socioeconômica 
realizada por órgão competen-
te e por fi m possuir cadastro no 
CadÚnico.

Edinho veta passe livre a 
pré e pós transplantados

Edinho veta passe livre a transplantados

Raphael FERRARI

Divulgação  SMCS

No projeto Jean 
especifica que as 
obras que poderão 
ser acompanhadas 
são as de infraes-
trutura, novas edi-
ficações, restaura-
ção e manutenção

Os caças Gripen foram apresentados 
na Base Aérea de Santa Cruz com a 
presença do presidente Jair Bolsonaro

DivulgaçãoDivulgação
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CIDADES Vítima de golpe
Um idoso, de 66 anos, compareceu na 
Central de Flagrantes para denunciar um 
golpe. O prejuízo foi de R$ 3.499,89.

Ocorrência de tráfico
Foram apreendidas duas porções de coca-
ína e uma de maconha. Já com o condutor 
foram confiscados um celular e R$ 1.029

Jorge Luis Pedrassoli, de 
50 anos, morreu no Hospital 
de Base de Rio Preto, às 21h13 
desta quinta-feira, onde deu 
entrada às 19h30, após bater 
seu carro em um poste e no 
muro do  prédio da antiga 
Codasp (Companhia de De-
senvolvimento Agrícola de 
São Paulo). 

Ele fi cou preso nas ferra-
gens e foi resgatado incons-
ciente pelo Corpo de Bom-
beiros. Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima transitava 
com seu automóvel na Aveni-
da Doutor Lineu de Alcântara 
quando aconteceu o acidente. 

Segundo a Polícia Militar, 
o condutor perdeu o controle 
do veículo por motivos desco-
nhecidos. No local, havia 20 
metros de frenagem. Não foi 
possível retirada de sangue da 
vítima para realização do teste 
de embriaguez. 

O 7º DP irá investigar o 
caso. Pedrassoli será sepulta-
do hoje, 22, às 17h, no Cemi-
tério São João Batista. 

Estrada
Um motociclista, de 36 

anos, morreu na rodovia Eu-
clides da Cunha, em Tanabi, 
na manhã desta quinta-feira, 
21, após se envolver em uma 
colisão com outra motocicleta. 

O nome da vítima, que mo-
rava no distrito de Engenheiro 
Balduíno, não foi divulgado 
pela polícia. 

De acordo com a Polícia 
Militar Rodoviária (PMR) de 
Votuporanga, ambos os veí-
culos trafegavam no mesmo 
sentido e por motivos des-
conhecidos o piloto bateu na 

Acidentes de trânsito matam dois no 
feriado; um de moto e outro de carro

RIO PRETO E REGIÃO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Peruano é 
preso por 
tráfico 
internacional

moto e caiu na pista, vindo a 
óbito instantaneamente. 

O motociclista ferido foi 
socorrido para a Santa Casa 
de Tanabi e transferido para o 
Hospital de Base de Rio Preto.

Internado
Um jovem, de 29 anos, que 

foi agredido com pauladas du-
rante uma tentativa de roubo, 
no Jardim Itapema, teve alta 
da Santa Casa de Rio Preto 
nesta quinta-feira, 21, e pro-
curou a Central de Flagrantes 

para denunciar o crime. 
Segundo ele, no último 

dia 10 transitava com seu 
Chevrolet Classic quando dois 

Durante blitz na rodo-
via Marechal Rondon, nas 
imediações de Araçatuba, 
na noite de quarta-feira, 
19, policiais militares 
rodoviários prenderam 
em fl agrante, por tráfi co 
internacional de drogas, 
um idoso peruano, de 72 
anos. Com ele, foi apre-
endido um saco de pasta 
base de cocaína. 

Segundo a corpora-
ção, um ônibus com des-
tino à capital paulista foi 
parado e a bagagem do 
passageiro passou por 
revista, tendo o entorpe-
cente sido achado camu-
fl ado no forro da mala. 

Durante a ocorrência, 
o homem informou que 
pegou a droga em Lima, 
capital do Peru, e levaria 
a um desconhecido na 
rodoviária de São Paulo. 

O acusado foi con-
duzido à Polícia Federal 
de Araçatuba, onde sua 
prisão foi confi rmada. Ele 
será encaminhado para 
a cadeia de Penápolis. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

De acordo com a Polícia Militar Rodovi-
ária (PMR) de Votuporanga, ambos os 
veículos trafegavam no mesmo sentido 
e por motivos desconhecidos o piloto 
bateu na moto e caiu na pista

FORAM

2
ACIDENTES FATAIS re-
gistrados pela polícia 
no feriado de Tiraden-
tes; um na cidade e 
outro na rodovia

Motorista foi levado ao HB mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo; mais uma vítima do trânsito

Divulgação

CRIMINALIDADE

Ladrão ameaça 
seguranças após furto

Funcionários de um ata-
cadista, localizado no Jardim 
Seyon, em Rio Preto, foram 
ameaçados por um ladrão, na 
noite desta quinta-feira, 21, 
após o surpreenderem tentan-
do furtar objetos. 

Os seguranças viram pelas 
câmeras que o acusado colocou 
vários produtos na cintura e 
passou pela lateral do caixa 
sem efetuar o pagamento, no 
valor de R$ 210. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, eles abordaram o mar-

ginal no estacionamento e 
acionaram a Polícia Militar. 

Após dizer “vou marcar 
vocês”, o bandido ainda tentou 
agredir um dos seguranças.

bandidos se aproximaram 
e tentaram tirar a chave do 
veículo. 

A vítima resistiu e um dos 

criminosos, que estava com 
um pedaço de pau nas mãos, 
passou a agredí-la. 

Antes de fugirem, os as-
saltantes roubaram a carteira 
do motorista e danifi caram o 
automóvel. 

Populares socorreram o ra-
paz até a UPA Jaguaré, de onde 
o paciente foi transferido, pos-
teriormente, para o hospital. 

O caso será investigado 
pelo 4º DP rio pretense. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Multado por maltratar bezerro
Um idoso rio-pretense foi 

multado em R$ 3 mil pela 
Polícia Militar Ambiental por 
maus-tratos a um bezerro. 

Durante a Operação Tira-
dentes a guarnição recebeu de-
núncia contra o acusado, que 
foi fi lmado puxando o animal 
com a ajuda de um automóvel.
Vídeo do crime viralizou nas 
redes sociais nas últimas ho-
ras. Os policiais identifi caram 

o suspeito que alegou que 
puxou o bezerro com o veí-
culo porque este não queria 
retornar ao terreno onde fi ca 
confi nado e não tinha forças 
para conduzir o animal de ou-
tra forma.  Para a Ambiental, 
o autuado alegou que não ima-
ginava que o fato confi gurasse 
maus-tratos. O animal, que 
não apresentava ferimento, foi 
apreendido e levado para um 

lugar seguro.

Latrocínio
Um procurado pelos cri-

mes de latrocínio e formação 
de quadrilha foi preso pela 
Polícia Militar Ambiental na 
tarde desta quarta-feira, 20, 
no Jardim São Francisco, em 
Fernandópolis. O foragido, de 
44 anos, foi abordado durante 
uma fiscalização de rotina.

MULTAS

VILA MACENO

Bandido é preso por
furto de loja

Policiais militares prende-
ram um ladrão em fl agrante, às 
10h35 desta quinta-feira, 21. O 
acusado tentou furtar um par 
de tênis que estava exposto na 
entrada de uma loja de produ-
tos esportivos. 

O crime aconteceu na rua 
General Glicério, na Vila Mace-
no, em Rio Preto, e o marginal 
havia sido detido por funcio-
nários quando a guarnição 
chegou no estabelecimento 
comercial. 

Segundo o boletim de ocor-

rência, a mercadoria está ava-
liada em R$ 119,50. A PM levou 
o suspeito até o Plantão, onde a 
prisão por furto foi confi rmada. 
Colaborou – Sarah BELLINE

TRAGÉDIA

Menina cai de escada 
e morre no hospital

O 5º DP rio-pretense inves-
tiga as causas da morte de uma 
menina, de 8 anos, que deu 
entrada no Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) de Rio 
Preto, às 23h45 do último dia 
12, após ter sofrido uma queda 
de 2 metros de altura. 

Traumatismo
Ela foi internada com trau-

matismo craniano e crise con-
vulsiva e, na manhã desta 
quinta-feira, 21, não resistiu 
aos ferimentos e veio a óbito. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a queda ocorreu na 
escada da residência da vítima. 
Colaborou – Sarah BELLINE

Divulgação

Divulgação
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Bezerro, que não ficou ferido, foi apreendido pela Ambiental
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TSE registra recorde no alistamento de eleitores de 15 a 18 anos

Após identificar o me-
nor nível de participação de 
adolescentes no processo 
eleitoral das últimas três dé-
cadas, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) começa a 

Agência BRASIL

Rio Preto tem crescimento de 18% 
na arrecadação de ISSQN em 2021

ADMINISTRAÇÃO

Rio Preto teve um aumento 
de 18% na arrecadação de ISS-
QN (Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza) em 2021, 
se comparado com 2020. 
Foram R$ 249,7 milhões ar-
recadados em 2021 contra 
R$ 210,9 milhões em 2020, 
segundo dados da GissOnline, 
plataforma de arrecadação do 
município desenvolvida pela 

Em geral, o setor de 
Serviços fechou o ano 
de 2021 com avanço re-
corde de 10,9%

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Utilizando como parâmetro o ISSQN, a área de Serviços do município cresceu mais que a média nacional

Utilizando como 
parâmetro apenas 
o ISSQN, a área de 
Serviços do 
município cresceu 
mais que a 
média nacional.

Arquivo DHoje

Taxa de ocupação de hotéis no litoral e no interior de SP supera 80%

As inscrições para o vestibu-
lar do segundo semestre deste 
ano da Univesp (Universida-
de Virtual do Estado de São 
Paulo), instituição de ensi-
no superior vinculada à rede 
pública estadual, parceira da 
Prefeitura de Mirassol, vão 
até às 23h59 (horário de Bra-
sília) da próxima segunda-fei-
ra (25). 
Interessados poderão fazer o 
cadastro exclusivamente pelo 
site da instituição (vestibular.
univesp.br). A prova (objeti-
va e redação) ocorrerá no dia 
22/05, às 13 horas, e os locais 
oficiais serão divulgados no 
dia 13/05. O início das aulas 
está previsto para agosto de 
2022. 
Há 60 vagas disponibiliza-
das para o polo Mirassol, 20 
por eixo, de acordo com in-

Univesp tem 60 vagas e 
encerra inscrições na 2ª

POLO MIRASSOL

O polo presencial Mi-
rassol está localizado 
dentro da Escola Mu-
nicipal Lauro Rocha, na 
Rua Paulo de Faria

formações enviadas ao De-
partamento Municipal de 
Educação. Os eixos são três: 
Computação (Engenharia da 
Computação, Tecnólogo em 
Ciências de Dados ou Tecnó-
logo em Tecnologia da Infor-
mação); Licenciatura (Peda-
gogia, Matemática ou Letras) 
e Negócios e Produção (Enge-
nharia de Produção, Adminis-

tração ou Tecnólogo em Pro-
cessos Gerenciais). 
De acordo com a portaria 
que regulamenta o processo 
seletivo vestibular, a taxa de 
inscrição é de R$ 45,00. In-
formações relativas ao pedido 
de isenção da taxa, sobre os 
cursos e o processo vestibular 
podem ser obtidas no seguin-
te link: https://www.vunesp.

com.br/UVSP2102.
No ato da inscrição, o candi-
dato deverá escolher um eixo 
(Licenciaturas, Computação 
ou Negócios e Produção) e 
até cinco Polos de apoio pre-
sencial de sua preferência.  Os 
cursos acontecerão no forma-
to remoto, a distância (EaD), 
mas preveem encontros pre-
senciais para a realização 
de avaliações do primeiro e 
do segundo bimestres, bem 
como de eventuais exames e 
atividades avaliativas. 
O polo presencial Mirassol 
está localizado dentro da Es-
cola Municipal Lauro Rocha, 
na Rua Paulo de Faria, 20-
90, Santa Cruz. A Univesp é 
parceira da Prefeitura de Mi-
rassol, tendo-se instalado no 
município com o auxílio do 
Departamento Municipal de 
Educação. 
Em caso de dúvidas, o candi-
dato poderá acessar o “Fale 
Conosco” do site da Vunesp, 
banca realizadora do vestibu-
lar: www.vunesp.com.br/fa-
leConosco, e encaminhar sua 
mensagem ou, ainda, entrar 
em contato com o “Disque 
Vunesp”, por meio do telefone 
(11) 3874-6300, em dias úteis, 
das 08h às 18h.

INTERIOR E LITORAL

Taxa de ocupação de 
hotéis de SP supera 80%

A ocupação dos hotéis 
no litoral e no interior pau-
lista superou os 80% para o 
feriado prolongado de Tira-
dentes, segundo a Associa-
ção Brasileira da Indústria 
de Hotéis do Estado de São 
Paulo. Segundo a entidade, 
a rede hoteleira deve chegar 
a ocupação máxima, com os 
viajantes que deixaram para 
reservar a hospedagem de 
última hora.

Na capital paulista, no 
entanto, a ocupação dos ho-
téis está em torno de 40%, de 
acordo com a estimativa da 
associação, apesar de as es-

colas de samba, que deixaram 
de desfilar no carnaval devido 
à pandemia da covid-19, se 
apresentarem ao longo do 
feriado.

Não haverá, entretanto, 
desfile dos blocos e o carnaval 
de rua, que tinha se tornado 
um atrativo turístico paulis-
tano antes da pandemia. No 
período, a ocupação total das 
vagas em hotéis na cidade fi-
cava, segundo as estimativas 
anteriores da entidade, acima 
de 60%, chegando a mais de 
80% nos estabelecimentos de 
menor custo e próximos ao 
circuito dos blocos.

Bolsas da marca  chinesa Xaiomi são um dos intens mais procurados 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

registrar um aumento no nú-
mero de jovens interessados 
em votar no pleito deste ano. 
Segundo dados da Justiça Elei-
toral, o número de alistamentos 
eleitorais realizados nos três 
primeiros meses de 2022 cres-
ceu em relação às duas últimas 

eleições gerais no país. De ja-
neiro e março, o Brasil ganhou 
1.144.481 novos eleitores na fai-
xa etária de 15 a 18 anos. Já nos 
pleitos de 2018 e 2014, foram 
emitidos 877.082 e 854.838 
novos títulos, respectivamente. 

As novas emissões ocorrem 

em meio a uma campanha de 
mobilização promovida  pela  
Justiça Eleitoral nas redes so-
ciais. Celebridades como Anit-
ta, Zeca Pagodinho, Whinder-
sson Nunes, Juliette e também 
internacionais, como o ator 
norte-americano Mark Ruffalo, 

participaram do chamamento. 
De acordo com as estatís-

ticas oficias, até janeiro deste 
ano, o TSE registrava, no total, 
pouco mais de 730 mil títulos 
emitidos para jovens de 16 
a 17 anos de idade. Para os 
adolescentes de 16 e 17 anos, o 

voto é facultativo. Em 2022, o 
cadastro eleitoral seguirá aberto 
até o próximo dia 4 de maio, 
data-limite para que o eleitor 
solicite o título, transfira o 
domicílio eleitoral e regulari-
ze eventuais pendências com a 
Justiça Eleitoral.

Eicon. 
Em 2019, ainda antes da 

pandemia, a arrecadação foi 
de R$ 216,3 milhões, ou seja, 
o município teve um aumento 
de 15% em dois anos depois 

de ter tido uma queda no 
ano em que a pandemia teve 
início. 

Serviços
Em geral, o setor de Ser-

viços fechou o ano de 2021 
com avanço recorde de 10,9%, 
eliminando as perdas de 2020 
causadas pela pandemia, con-
forme pesquisa divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Com 
o resultado, o setor fechou o 
ano passado 6,6% acima do 
patamar pré-pandemia e foi o 
principal destaque da recupe-
ração da economia em 2021. 
Utilizando como parâmetro o 
ISSQN, a área de Serviços do 
município cresceu mais que a 
média nacional. 

“O ISSQN é um imposto 
sobre qualquer prestação de 
serviço, isso inclui academias, 
instituições financeiras e ser-
viços de grande porte no qual 
incidem impostos sobre as 
operações. O resultado em Rio 
Preto foi bastante acima da 
média, pois não só apresentou 
crescimento como recuperou 
o déficit perdido em 2020”, 

explicou Rafael Repolho, di-
retor de produtos tributário 
da Eicon. 

O setor de serviços foi o 
principal pilar da empregabi-
lidade em Rio Preto em 2021. 
Segundos os dados do CAGED 
(Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados), a área 
promoveu 31.434 admissões 
e 27.795 demissões no ano 

passado, com o saldo de 3.639 
empregos criados. 

“A Prefeitura de Rio Preto 
trabalha visando o crescimen-
to. Neste primeiro trimestre 
tivemos uma estagnação na 
arrecadação de ISSQN na ci-
dade, mas a expectativa é de 
que os valores possam deslan-
char no segundo semestre”, 
afirmou Repolho.

           O ISSQN 
é um imposto 
sobre qualquer 
prestação de ser-
viço, isso inclui 
academias, insti-
tuições financei-
ras e serviços de 
grande porte no 
qual incidem im-
postos. O resul-
tado em Rio Preto 
foi bastante aci-
ma da média

Rafael Repolho, 
diretor tributário da Eicon

“

“

Divulgação
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Sexta sem Papa
O papa Francisco, que tem tido dificul-
dades para andar por conta de dores, 
suspendeu suas atividades para exames

Tragédia carnavalesca
Morreu Raquel Antunes da Silva, 11 anos, 
que se envolveu em um acidente com um 
carro alegórico de escola de samba no RJ.

Graça Cunha apresenta clássicos 
do samba no Sesi Rio Preto

HOJE E DE GRAÇA

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A cantora Graça Cunha se 
apresenta no Sesi São José do 
Rio Preto neste sábado (23), 
com o show “Os Clássicos do 
Samba”. Com entrada gratuita, 
a apresentação começa às 20h 
na Área Externa - Quadra da 
unidade. Os ingressos devem 
ser reservados pelo Meu Sesi 
no site (riopreto.sesisp.org.br). 

Graça Cunha iniciou sua 
carreira em 1993, como so-
lista no Musical “Noturno”, 
de Oswaldo Montenegro, na 
Oficina dos Menestréis. Em 
sua trajetória, a cantora pos-
sui mais de 2000 trabalhos 
que foram ao ar (entre jingles 
e locuções para TV, Rádio e 
Cinema), assim como partici-
pações em CDs de artistas de 
renome, como Rita Lee, Jota 
Quest, Skank, Paulo Miklos, 
entre outros. 

Também participou em 
CDs lançados no Exterior, 
como “Eletrobossa Nights” 
(Azul Music) e “Brazilian Di-
vas” (Experience Records, 
lançado apenas no Japão), e no 
Brasil, nos CDs “Cartola para 
Todos” (MCD), “Um olhar” – 
Corciolli (Azul Music) e “Rio 
58” – Roberto Coelho (MCD). 
Sua voz também se faz presen-
te nos documentários “Pelé 

Eterno” (2004), “Cantoras do 
Rádio” (Nov./2008) e “Fiel, o 
Filme” – documentário sobre o 
Corinthians, lançado em abril 
de 2009. 

Graça integrou a Banda do 
Programa “Altas Horas”, do 
apresentador Serginho Grois-
man, que vai ao ar nas noites 
de Sábado na Rede Globo, com 
reprise aos domingos e segun-
das pelo Canal Multishow. Em 

2007, lançou seu primeiro CD 
Solo “De Virada”, pela Gra-
vadora Azul Music. Com este 
álbum, a cantora foi indicada 
ao Grammy Latino em 2 ca-
tegorias: Melhor CD de MPB 
e Artista Revelação. Também 
recebeu uma honrosa crítica 
de Nelson Motta ao seu tra-
balho, no Programa “Sintonia 
Fina”, que ia ao ar pela Rádio 
Eldorado FM.

No show, Graça canta os 
mestres que a infl uenciaram 
e tiveram importância funda-
mental no desenvolvimento 
do samba brasileiro em suas 
diversas facetas. Junto ao 
repertório, a cantora mostra 
também parte de seu trabalho 
autoral. Além da apresentação, 
o público poderá desfrutar da 
Praça de Alimentação a partir 
das 18h. 

Graça integrou a Banda do Programa “Altas Horas”, do apresentador Serginho Groisman, que vai ao ar nas noites de Sábado

Graça Cunha iniciou 
sua carreira em 
1993, como solista 
no Musical “No-
turno”, de Oswaldo 
Montenegro, na Ofi-
cina dos Menestréis

Arnaldo Antunes

Hotéis com movimento in-
tenso, ruas cheias e comércio 
com expectativa alta, este é o 
cenário em Barretos e região 
para este final de semana. 
Um dos motivos é o Samba 
Barretos, evento que ocorre 
até sábado no Parque do Peão, 
reunindo grandes nomes do 
samba, pagode e trap. 

Público
A primeira edição do festi-

val animou os turistas, como 
é o caso do jovem empreen-
dedor Vinicius Alexandre, 22 
anos, que veio de São Paulo 
para a cidade na companhia da 
namorada e de um amigo. “Eu 

PARQUE DO PEÃO

Barretos tem festival de pagode hoje
sempre comentei com meus 
amigos que deveria existir um 
festival de samba e pagode e 
quando li sobre Barretos, não 
pensei duas vezes”, conta o 
jovem que está empolgando 
e visita a região pela primeira 
vez. 

Hospedagem
A turma está hospedada 

em Olímpia e irá aproveitar a 
oportunidade pra conhecer os 
atrativos da região e curtir o 
evento barretense à noite. 

“Infelizmente, não temos 
mais quartos disponíveis”, 
essa é frase repetida várias 
vezes por uma recepcionista no 

Barretos Park Hotel, localizado 
ao lado do Parque do Peão. O 
empreendimento está com a 
capacidade preenchida desde 

quarta-feira.
“É muito importante para 

todo município e região esse 
fomento dos eventos. O Samba 
Barretos já na sua primeira 
edição conseguiu atrair um 
público grande, inclusive de 
turistas, movimentando rede 
hoteleira, comércio, trans-
porte e serviços em geral”, 
conta Jeronimo Luiz Muzetti, 
presidente da Associação Os 
Independentes, uma das orga-
nizadoras do evento. 

O Samba Barretos continua 
neste sábado. Ainda é possível 
adquirir ingressos através dos 
pontos de venda e na hora, na 
bilheteria do Parque do Peão.

RIO PRETO

Festival de Teatro na praça começa dia 1

 O teatro para toda a família 
ocupa a Praça Rui Barbosa, em 
São José do Rio Preto, a partir 
do dia 1º de maio, quando tem 
início o Festival de Teatro para 
Criança é o Maior Barato – Na 
Praça. Trata-se da 16ª edição 
do tradicional festival de tea-
tro infantil realizado pela Cia. 
Fábrica de Sonhos, cujo palco 
será montado no coração da 
cidade. 

Programação
Além das apresentações na 

praça, a programação também 
envolve uma série de ativi-
dades formativas, que serão 
realizadas no Espaço Criativo 

– Fábrica de Sonhos, na Vila 
Ercília. 

A partir de curadoria feita 
pelo ator e diretor Guido Ca-
ratori e pelo professor e artista 

JariSilva_Divulgacao 

CARNAVAL NO RIO

Justiça determina que 
alegorias sejam escoltadas 
para evitar acidentes

As escolas de samba do 
Rio de Janeiro terão que es-
coltar os carros alegóricos do 
Sambódromo até os barracões 
para evitar imprevistos. A 
decisão foi tomada depois que 
uma menina teve uma perna 
amputada em um acidente 
envolvendo uma alegoria da 
escola Em Cima da Hora, após 
o desfile da agremiação, na 
noite de quarta-feira (20).

Acidente
O carro já tinha deixado o 

Sambódromo quando, segun-
do a Liga das Escolas de Samba 
do Rio (Liga RJ), responsável 
pelos desfiles da Série Ouro 

(segunda divisão do carnaval 
carioca), a menina subiu na 
alegoria, ocasionando o aci-
dente.

Divulgação

Divulgação

Festival de samba e pagode acontece no Parque do Peão

Eduardo Catanozi, foram se-
lecionados nove espetáculos 
para compor a programação 
do festival ao lado da compa-
nhia teatral anfi triã, que marca 

presença com a peça “Era uma 
vez... o A Cigarra e a Formiga”. 
A curadoria recebeu inscrições 
de 158 espetáculos de oito Es-
tados brasileiros.

Da REDAÇÃO

Festival de Teatro para Criança é o Maior Barato tem início no dia 1º 

Ainda é possível 
adquirir ingressos 
através dos pon-
tos de venda e 
na hora, na bilhe-
teria do Parque 
do Peão.

Foram seleciona-
dos nove espetá-
culos para compor 
a programação do 
festival, ao lado 
da companhia tea-
tral anfitriã

Começa 
desfile de 
carnaval em 
São Paulo

Sete escolas de sam-
ba do grupo especial de 
São Paulo inauguraram o 
carnaval no Sambódromo 
do Anhembi nesta sexta-
-feira (22). 

De acordo com a Liga 
das Escolas de Samba, 
os quatro dias de desfi les 
(os grupos de acessos 
desfilaram no dia 16 e 
21 de abril) atraem mais 
de 110 mil espectadores, 
além dos cerca de 30 mil 
componentes de escolas. 
Mais sete escolas desfi -
lam neste sábado (23). 
O encerramento do ciclo 
carnavalesco será no dia 
29 de abril, com o Desfi le 
das Campeãs.

São Paulo promove, 
durante os desfi les deste 
carnaval fora de época por 
conta da pandemia, mais 
uma edição da campanha 
Camisinha na Folia, no 
camarote da prefeitura no 
Sambódromo.

O papa Francisco, que tem tido dificul-
dades para andar por conta de dores, 
suspendeu suas atividades para exames

Tragédia carnavalesca
Morreu Raquel Antunes da Silva, 11 anos, 
que se envolveu em um acidente com um 
carro alegórico de escola de samba no RJ.
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continua...

Rodobens

Rodobens Corporativa S.A.
CNPJ nº 56.540.776/0001-59

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Rodobens Corporativa S.A. apresenta suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas auditadas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, compreendendo o balanço patrimonial e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa. A Rodobens Corporativa S.A. é uma holding e, consequentemente, o resultado da Companhia vem 
predominantemente da equivalência patrimonial das empresas Rodobens S.A., da qual detém 26,33% do capital, e da RNI Negócios Imobiliários, da qual detém 33,7% do capital. Ambas são empresas registradas na CVM e listadas na B3 S.A., sendo que esta última possui capital aberto e ações negociadas na categoria Novo Mercado. O ano de 2021 continuou desafiador devido a pandemia de COVID-19 e cenário macroeconômico. 
As Empresas Rodobens estavam preparadas para o ambiente econômico vivenciado no ano passado, principalmente em razão de ações adotadas no início da pandemia, focadas no fortalecimento da Política de Caixa e utilização da base tecnológica implantada há vários anos. Com o caixa fortalecido, os negócios estavam preparados para atender a demanda de mercado vivenciada no ano de 2021 e, consequentemente, os resultados 
superaram as expectativas. Na sua controlada Rodobens S.A., a receita líquida foi de R$ 5,4 bilhões em 2021, um crescimento de 51% comparado ao ano de 2020. O EBITDA e o lucro líquido fecharam 2021 com um resultado de R$ 731,1 milhões e R$ 471,3 milhões, um aumento de 56% e 50%, respectivamente, quando comparados ao ano de 2020. Estes resultados foram impulsionados pelo crescimento de 35% de vendas de cotas 
de Consórcio, além do aumento expressivo da margem de contribuição do Varejo Automotivo e da melhora na performance de vendas quando comparamos com 2020. Na RNI Negócios Imobiliários, lançamos vários empreendimentos com VGV estimado de R$ 761 milhões, volume 30% superior aos lançamentos do ano anterior. A receita líquida foi de R$ 473,4 milhões, um aumento de 49% comparado a 2020. O EBITDA ajustado e o 
lucro líquido fecharam 2021 com um resultado de R$ 36,7 milhões e R$ 14,8 milhões, um aumento de 22% e 244%, respectivamente, quando comparados ao ano de 2020. A melhora de preços e da qualidade das vendas dos produtos o Programa Casa Verde e Amarela (Horizontal e Vertical), ritmo forte nas obras e controle rígido de custos e despesas impulsionaram os resultados positivos para RNI Negócios Imobiliários em 2021. 
Desta forma, a Rodobens Corporativa encerrou o exercício de 2021 com excelentes resultados, o que mantém o perfil robusto e voltado para a gestão do caixa e evolução dos seus negócios para 2022.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2021
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Informações gerais: A Rodobens Corporativa S.A. (“Companhia”) com sede na 
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Bady Bassitt, nº 
4717, Vila Imperial, 15.015-700, tem como objeto social e atividade preponderante a 
participação, direta e indireta, no capital de outras empresas (Nota 21). Durante o 3º 
trimestre de 2020 a Companhia passou por reestruturação societária, com destaque 
para os seguintes movimentos: • Em 31 de agosto de 2020 foi feita a cisão parcial da 
Rodobens S.A. (antiga GV Holding S.A.), empresa do mesmo grupo econômico, com 
consequente versão do acervo cindido para a Rodobens Corporativa S.A., que se 
justifica a fim de simplificar e racionalizar a estrutura de ativos das sociedades, 
segregando de forma estratégica as atividades operacionais do grupo. Com a versão 
do acervo cindido, o capital social da Rodobens Corporativa S.A. foi aumentado em 
R$ 816.989, mediante a emissão de 760.528.556 novas ações (Nota 22 (a)); • Em 
30 de setembro de 2020 foram integralizados no capital social da Companhia 
R$ 172.160, com emissão de 164.119.152 novas ações, mediante conferência ao 
capital social da Companhia das participações societárias que os acionistas 
subscritores detinham na Rodobens S.A. que representam a uma participação de 
26,60%. (Nota 23 (a)); Todas as operações de reorganização societária estão sob o 
mesmo controle comum e seguiram a política de valor contábil. Suas controladas 
abrangem as atividades que podem ser resumidas, segundo a sua natureza, como 
segue: (a) Incorporação e construção civil: Essas atividades incluem a incorporação 
e construção civil, a compra e venda de imóveis, a prestação de serviços e a 
administração de carteira de recebíveis de financiamento imobiliário, entre outras. 
Tais controladas constam no acervo cindido da Rodobens S.A. para a Companhia 
(Nota 23(a)). As atividades são efetuadas por meio das empresas mencionadas na 
Nota 2.2 (a). (b) Locação de imóveis e outras: Essas atividades incluem Locação e 
comercialização de imóveis, participação em outras empresas, comunicação 
empresarial, dentre outras. Tais controladas constam no acervo cindido da Rodobens 
S.A. para a Companhia (Nota 23(a)). As atividades são efetuadas por meio das 
empresas mencionadas na Nota 2.2 (a). (c) Comercial e outras atividades no 
exterior: Outras atividades desempenhadas pelas controladas, como operações no 
exterior, participação em outras empresas, dentre outras. As atividades são 
efetuadas por meio das empresas mencionadas na Nota 2.2 (a). A emissão dessas 
demonstrações financeiras foi autorizada e aprovada pelo Conselho de 
Administração, em 14 de abril de 2022.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e políticas contábeis significativas adotadas: 
2.1 Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC): As demonstrações 
financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial 
Reporting Standards (IFRS)), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB)), bem como as práticas e as normas aplicáveis às entidades de 
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), para as controladas que atuam com incorporação imobiliária. Os aspectos 
relacionados à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias, seguem 
o entendimento da diretoria da Companhia, alinhado àquele manifestado pela CVM 
no Ofício circular /CVM/SNC/SEP n.º 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 / IFRS 
15. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela diretoria em sua gestão. As políticas 
contábeis significativas adotadas na preparação dessas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas estão apresentadas a partir da Nota 2.2, essas políticas 
têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor, exceto no caso de ativos e passivos financeiros 
demonstrados na Nota 5 como mensurados ao valor justo por meio do resultado ou 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Os ativos mantidos para a 
venda são mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos 
os custos de venda. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da 
diretoria da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas 
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no pressuposto 
de continuidade das operações da Companhia. Vale ressaltar que as operações da 
Companhia foram afetadas pelos impactos econômicos e sociais advindos do 
COVID-19 em 2020, no entanto, a Companhia atuou e continua atuando em planos de 
adaptação à situação, os quais contribuíram para que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2021 não tivessem impactos 
relevantes. Na data em que o Conselho autorizou a emissão das presentes 
demonstrações financeiras, a diretoria da Companhia determinou que não havia 
incertezas relevantes que pusessem em dúvida a capacidade da Companhia de 
continuar operando nos próximos 12 meses, bem como não identificou qualquer 
situação que pudesse afetar as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 2.2 Demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas: No processo de consolidação foram 
eliminados saldos ativos, passivos, receitas e despesas de operações e lucros ou 
prejuízos não realizados entre as empresas consolidadas. As demonstrações 
financeiras de investidas em cuja administração a Companhia não exerça controle, 
independentemente da sua participação, mas que possui influência significativa, 
foram consideradas como investimentos em coligadas na consolidação conforme 
item (ii) a seguir e Nota 16 (a). As empresas controladas estão mencionadas no item 
(i) a seguir. As seguintes políticas contábeis foram aplicadas na elaboração das 
presentes demonstrações financeiras individuais e consolidadas: (i) Controladas: A 
Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, 
quando está exposta ou tem direitos a retornos variáveis de seu envolvimento com a 
investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. 
Transações entre empresas, saldos e ganhos não realizados em transações entre 
partes relacionadas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são 
eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) 
do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas quando 
necessário para assegurar a consistência com as práticas adotadas pela Companhia. 
(ii) Coligadas e controladas em conjunto: Coligadas e controladas em conjunto são 
todas as entidades sob as quais a Companhia tem influência significativa, mas não o 
controle. Os investimentos em coligadas e controladas em conjunto são 
contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, 
reconhecidos pelo seu valor de custo (Nota 15). A participação da Companhia nos 
lucros ou prejuízos de suas coligadas pós-aquisição é reconhecida na demonstração 
do resultado. As movimentações cumulativas pós-aquisição são ajustadas contra o 
valor contábil do investimento. Quando a participação da Companhia nas perdas de 
uma coligada for igual ou superior a sua participação na coligada, incluindo 
quaisquer outros recebíveis, a Companhia não reconhece perdas adicionais, a menos 
que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da coligada. (a)
Empresas controladas incluídas na consolidação: Segue abaixo o percentual de 
participação nas empresas controladas incluídas na consolidação segregadas por
segmento e natureza das operações: Consolidado
(i) Incorporação e construção civil 2021 2020
Jaux Holdings Ltda. 99,89 99,87
Juillan Holdings Ltda. 100,00 100,00
Junas Holdings Ltda. 99,95 99,95
RNI Negócios Imobiliários S.A. 36,61 36,61
(ii) Locação de imóveis e outras
AF Tatuapé Veículos Ltda. 100,00 100,00
Delta Veículos Ltda. 100,00 100,00
DM Motors do Brasil Ltda. 99,90 99,90
Green Star Peças e Veículos Ltda. 100,00 100,00
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. 80,00 100,00
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 100,00 100,00
Itabens Participações Ltda. 100,00 100,00
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda. 100,00 100,00
RCE Digital Ltda. 90,00 90,00
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 93,77 93,77
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. 100,00 100,00
Rodobens Holding Ltda. 100,00
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 99,56 99,56
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 99,98 99,98
Rodobens Participações Ltda. 99,99
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. 100,00 100,00
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 75,64 75,64
(iii) Comercial e outras no exterior
Automotores Juan Manuel Fangio S.A. 100,00 100,00
Rodobens Argentina S.A. 100,00 100,00
Rodobens Internacional S.A. 100,00 100,00
Rodobens Inversiones S.A. 100,00 100,00
Empresa Rodobens S.A. de Ahorro Para Fines Determinados 100,00 100,00
Rodobens Vehículos S.A. 100,00
WV Holdings Ltd. 100,00 100,00
As empresas Rodobens Holding Ltda., Rodobens Participações Ltda. e Rodobens 
Vehículos S.A. deixaram de ser consolidadas devido terem sido baixadas no ano de 
2021. (b) Transações com participações de não controladores: A Companhia trata as 
transações com participações de não controladores como transações com 
proprietários de ativos do Grupo. Para as compras de participações de não 
controladores, a diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida 
do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. 
Os ganhos ou perdas sobre alienações para participações de não controladores 
também são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta “Ajustes de 
avaliação patrimonial”. 2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação: As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras 
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. (i) Transações e saldos: As operações com moedas 
estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio 
vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são 
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas 
transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a 
ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na 
demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com 
empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do 
resultado como receita ou despesa financeira. As variações cambiais de ativos e 
passivos financeiros não monetários, como por exemplo, os investimentos em 
controladas no exterior, são registrados na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”, 
no patrimônio líquido da Companhia, e somente são registrados ao resultado do 
exercício quando o investimento for vendido ou baixado para perda. (ii) Controladas 
com moeda funcional diferente: Os resultados e a posição financeira das controladas 

que integram as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia, cuja moeda funcional é diferente da moeda de apresentação, são 
convertidos na moeda de apresentação, como segue: • Os ativos e passivos de cada 
balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento da data do 
balanço. • As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são 
convertidas pelas taxas de câmbio médias (a menos que essa média não seja uma 
aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas das 
operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas 
das operações). • Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas 
como um componente separado no patrimônio líquido, na conta “Ajustes de avaliação 
patrimonial”. As controladas Automotores Juan Manuel Fangio S.A., Rodobens 
Vehículos S.A., Rodobens Argentina S.A., Rodobens Internacional S.A., Empresas 
Rodobens S.A de Ahorro Para Fines Determinados, Rodobens Locadora de Vehículos 
S.A. e Rodobens Inversiones S.A. tem como moeda funcional o Peso argentino e a WV 
Holdings Limited têm como moeda funcional o Dólar norte-americano. Na 
consolidação, as diferenças de câmbio decorrentes da conversão do investimento 
líquido em operações no exterior são reconhecidas no patrimônio líquido. Quando 
uma operação no exterior é parcialmente alienada ou vendida, as diferenças de 
câmbio que foram registradas no patrimônio são reconhecidas na demonstração do 
resultado como parte de ganho ou perda sobre a venda. As investidas contabilizadas 
pelo método da equivalência patrimonial reportam na moeda de economia 
hiperinflacionária - Peso argentino. O balanço patrimonial e a demonstração do 
resultado abrangente dessa investida foram atualizados monetariamente, para 
calcular a parcela da Companhia em seus ativos líquidos e no resultado. As 
demonstrações financeiras atualizadas das investidas expressas em moeda 
estrangeira, foram convertidas pelas taxas de câmbio de fechamento. A Companhia 
adotou por contabilizar os efeitos decorrentes de ajustes de hiperinflação do 
patrimônio das investidas na conta de lucros acumulados dentro do patrimônio 
líquido conforme IAS 21 / CPC 02. Os itens monetários não foram atualizados, pois já 
são expressos em termos da unidade monetária corrente no final do período de 
relatório. Itens monetários são valores detidos e itens a serem recebidos ou pagos em 
dinheiro. Todos os outros ativos e passivos não monetários, quando não reconhecidos 
a valores correntes no final do período de relatório, como, por exemplo, a valor líquido 
realizável e a valor justo, de modo que não são atualizados monetariamente, foram 
atualizados monetariamente. Todos os componentes do patrimônio líquido foram 
atualizados monetariamente pela aplicação do Índice Geral de Preços, desde o início 
do período ou da data de contribuição, se posterior. As mutações do patrimônio líquido 
durante o período foram divulgadas. Os ganhos ou as perdas na posição monetária 
líquida devem ser incluídos no resultado e divulgados separadamente. 2.4 Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos 
originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.5 Ativos 
financeiros: 2.5.1 Classificação: A Companhia classifica seus ativos financeiros, no 
reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: (a) mensurados ao valor justo 
(seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado) e (b) ao 
custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos 
financeiros foram adquiridos. A diretoria determina a classificação de seus ativos 
financeiros no reconhecimento inicial. Os itens que passaram a ser mensurado ao 
custo amortizado, atendem as condições especificadas pelo CPC 48 / IFRS 9, de que 
o ativo financeiro é mantido dentro do modelo de negócio, cujo objetivo é manter 
esses ativos financeiros a fim de receber fluxos de caixas contratuais. (a) Ativos 
financeiros ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por 
meio do resultado): Os ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes incluem: • Títulos de dívida, nos quais os fluxos de caixa contratuais 
consistem basicamente em principal e em juros e o objetivo do modelo de negócios 
da Companhia é atingido por meio da arrecadação de fluxos de caixa contratuais e da 
venda de ativos financeiros. A Companhia classifica os seguintes ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado: • Investimentos em títulos de dívida que não se 
qualificam para mensuração ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado 
nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. 
Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. (b) Ativos 
financeiros ao custo amortizado: Os ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou 
calculáveis, que não são cotados no mercado ativo. São apresentados como ativo 
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data 
das demonstrações financeiras (estes são classificados como ativos não 
circulantes). 2.5.2 Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas 
regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação. Os 
investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos 
custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor 
justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado 
são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são 
debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando 
os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham 
sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, 
significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, 
contabilizados pelo valor justo. Os ativos financeiros mensurados e contabilizados 
pelo custo amortizado, usam o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as 
perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em 
“Resultado financeiro” no período em que ocorrem. Quando os títulos classificados 
como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem perda (impairment), os ajustes 
acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na 
demonstração do resultado como “Resultado financeiro”. 2.5.3 Compensação de 
instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar 
os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Dessa forma, os saldos mantidos com 
clientes em Contas a receber de clientes e Adiantamentos de clientes, bem como os 
saldos mantidos com fornecedores em Fornecedores e Adiantamentos a 
fornecedores, estão sendo apresentados líquidos, nas presentes demonstrações 
financeiras, quando atendidos os requisitos aplicáveis. 2.5.4 Impairment: A 
Companhia avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas 
aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depende de 
ter ocorrido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a 
receber de clientes, a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme 
permitido pelo CPC 48 / IFRS 9 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo 
da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 2.6 Instrumentos 
derivativos: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em 
que um contrato de derivativos é celebrado e são subsequentemente, remensurados 
ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultante depende 
do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos casos 
de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o 
método depende da natureza do item que está sendo protegido por hedge. O valor 
justo dos instrumentos derivativos está divulgado na Nota 8. Como procedimento de 
gestão de seus riscos de mercado, a Companhia administra as suas exposições em 
moeda estrangeira por meio da contratação de instrumentos financeiros derivativos 
atrelados ao dólar, considerando a previsão de despesas contida no orçamento oficial 
da Companhia. A Companhia também administra suas exposições em juros por meio 
de políticas de controles, estabelecimento de estratégias operacionais, determinação 
de limites e diversas técnicas de acompanhamento das posições, e ainda, efetua 
operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos que se destinam a 
clientes, associadas a operações de captação ou aplicação de recursos. 2.7 Contas 
a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a 
receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso 
normal das atividades da Companhia e controladas. Se o prazo de recebimento é 
equivalente a um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal da Companhia), 
as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão 
apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, 
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para 
créditos de liquidação duvidosa (impairment). Na prática são normalmente 
reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impairment, se 
necessária. 2.8 Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido 
de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação do 
“custo médio ponderado” das compras ou produção; quando necessário, é 
constituída provisão para desvalorização desses estoques a mercado. Os imóveis a 
comercializar estão representados por unidades construídas ou em construção ainda 
não comercializadas, bem como por terrenos para futuras incorporações. São 
avaliados pelo custo de aquisição, adicionado pelos custos incorridos com a evolução 
da obra e despesas estimadas para efetuar a venda. O valor líquido de realização, que 
é representado pelo preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos 
os custos estimados necessários para efetuar a venda, é superior ao seu valor 
contábil, os quais não excedem o valor de mercado. A Companhia periodicamente 
avalia a recuperabilidade de seus estoques, incluindo aqueles que são retornados 
após distratos com clientes, e não têm identificado mudanças relevantes no seu valor 
realizável que pudessem apresentar impactos significativos em suas demonstrações 
financeiras. 2.9 Outros ativos: Os demais ativos recebíveis são ativos financeiros não 
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um 
mercado ativo. São apresentados ao custo, deduzido, quando aplicável, por provisão 
para ajuste ao valor de realização, que é constituída com base na análise das 
expectativas de sua efetiva realização. São incluídos como ativo circulante, aqueles 
ativos com prazo de vencimento inferior a 12 meses após a data de emissão do 
balanço. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. (a) Despesas a 
repassar a SPEs (controladas e operações em conjunto - Incorporação imobiliária): 
Representadas por gastos com empreendimentos em fase de pré-lançamento, os 
quais são repassados para as SPEs quando da constituição destas, apropriados ao 
custo dos imóveis comercializados, adotando-se os mesmos procedimentos 
descritos na Nota 2.20 a seguir. (b) Despesas comerciais a apropriar (Incorporação 
imobiliária): Incluem os gastos com comissões diretamente relacionados aos 
empreendimentos imobiliários, sendo apropriados ao resultado observando-se o 
critério de apropriação da receita, descrito na Nota 2.20 a seguir, exceto as comissões 
sobre vendas canceladas, que são lançadas ao resultado no caso de cancelamento 
ou quando for provável que não haverá pagamento dos valores contratados. 
2.10 Ativos não circulantes mantidos para venda: Os ativos não circulantes são 
classificados como ativos mantidos para venda quando seu valor contábil for 
recuperável, principalmente, por meio de uma venda e quando essa venda for 
praticamente certa. Estes ativos são avaliados pelo menor valor entre o valor contábil 
e o valor justo menos os custos de venda. 2.11 Investimentos: As participações em 
empresas coligadas e controladas em conjunto (joint ventures) são avaliadas pelo 
método de equivalência patrimonial (Nota 16). 2.12 Intangível: (a) Softwares: Ativos 
intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente, substancialmente 
formados por direitos de uso de software, são registrados ao custo, deduzido da 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 63.846 68.013 152.079 199.100
Aplicações financeiras, e

títulos e valores mobiliários 7 70.709 13.037 98.788 64.191
Instrumentos financeiros -

Derivativos 8 8.938
Contas a receber de clientes 9 352.429 297.726
Estoques 10 634.128 417.983
Tributos a recuperar 11 2.235 1.260 14.377 15.799
Outros ativos 12 78.198 118.359 162.420 171.735
Total do ativo circulante 214.988 200.669 1.414.221 1.175.472
Não circulante
Aplicações financeiras, e

títulos e valores mobiliários 7 3.638 3.300
Contas a receber de clientes 9 477.106 351.726
Estoques 10 348.347 448.196
Partes relacionadas 14 60.652 5.301 63.957 7.399
Depósitos judiciais 23 16.803 10.225
Tributos diferidos 13 1.768 1.118 7.915 5.376
Outros ativos 12 27.676 27.058 43.801 45.782

90.096 33.477 961.567 872.004
Investimentos
Em sociedades coligadas,

controladas e controladas
  em conjunto 15 824.957 899.811 294.268 321.511
Propriedades para investimentos 2.418 2.418 3.098 2.418
Outros investimentos 814
Intangível 16 76 67 17.436 16.115
Imobilizado de arrendamento 17 59.421 60.507
Imobilizado de uso 17 414 427 62.623 52.286
Direito de uso de ativos 2.060 1.786 2.761 1.786
Total do ativo não circulante 920.021 937.986 1.401.174 1.327.441
Total do ativo 1.135.009 1.138.655 2.815.395 2.502.913

Passivo e
patrimônio líquido

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Circulante
Fornecedores 18 626 580 54.270 31.044
Empréstimos e

financiamentos 19 84.823 171.354
Salários e contribuições sociais 6.044 4.556 30.502 18.677
Tributos a recolher 226 201 3.752 1.937
Adiantamentos de clientes 20 7.985 2.136 61.994 31.549
Credores diversos 21 221.375 63.820
Partes relacionadas 14 22.373 1.832 27.907 8.368
Passivo de arrendamento 810 963 864 963
Outros passivos 22 69 97 28.978 31.025
Total do passivo circulante 38.133 10.365 514.465 358.737
Não circulante
Empréstimos e

financiamentos 19 443.911 287.498
Provisões para contingências 23 131 131 8.604 9.773
Credores diversos 21 353.441 334.957
Tributos diferidos 13 39.731 33.919
Partes relacionadas 14 54.830 54.846
Passivo de arrendamento 1.328 883 2.003 883
Outros passivos 22 3.094 5.950 2.102 4.605
Total do passivo não circulante 59.383 61.810 849.792 671.635
Total do passivo 97.516 72.175 1.364.257 1.030.372
Patrimônio líquido 24
Capital social 1.069.746 1.059.029 1.069.746 1.059.029
Reservas de lucros 12.151 43.554 12.151 43.554
Ajustes de avaliação patrimonial (44.404) (36.103) (44.404) (36.103)

1.037.493 1.066.480 1.037.493 1.066.480
Participação de sócios

não controladores 413.645 406.061
Total do patrimônio líquido 1.037.493 1.066.480 1.451.138 1.472.541
Total do passivo

e do patrimônio líquido 1.135.009 1.138.655 2.815.395 2.502.913

amortização e das perdas por redução ao valor recuperável. A amortização é 
reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil 
estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito 
de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 
2.13 Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos 
depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à 
aquisição dos itens e inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição 
de ativos qualificados. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente 
quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses 
custos e que possam ser mensurados com segurança. Todos os reparos e 
manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando 
incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é 
calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores 
residuais durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos 
são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil 
de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor 
contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. O valor contábil de 
um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil 
do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de 
alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e 
são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” na 
demonstração do resultado. 2.14 Impairment de ativos não financeiros: Os ativos 
que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor 
contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre 
o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins 
de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os 
quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de 
Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por 
impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível 
reversão do impairment na data do balanço. 2.15 Fornecedores: As contas a pagar 
aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as 
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, 
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. Na 
prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 
2.16 Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são 
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos. Os 
empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos 
que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos que 
são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo 
qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo 
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados 
como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios 
econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com 
confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no 
período em que são incorridos. 2.17 Provisões para contingências: As provisões para 
ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são reconhecidas quando a Companhia 
tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada como resultado de eventos 
passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões são mensuradas 
pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, 
usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado 
do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da 
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa 
financeira. 2.18 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: As 
despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os 
impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na 
demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social 
correntes e diferidos é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou 
substancialmente promulgadas, na data do balanço. A diretoria avalia, 
periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos 
sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá 
margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos 
valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e 
contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, 
no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O imposto de 
renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do 
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases 
fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações 
financeiras. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos 
somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja 
disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os 
impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no 
balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração 
dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma 
autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes 
entidades, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. As provisões 
de imposto de renda e contribuição social sobre lucro fiscal são calculadas pelo 
regime de tributação Lucro Real Anual, à alíquota de 15% mais adicional de 10% 
sobre a parcela excedente a R$ 240 ao ano para o Imposto de Renda e 9% para a 
Contribuição Social. Determinadas sociedades efetuam apuração com base no 
regime de lucro real e outras com base no regime do lucro presumido. Qualificam-se 
para o regime de lucro presumido as sociedades cuja receita bruta total, no ano-
calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 78.000. No regime do lucro real, 
as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social são aplicadas sobre o 
resultado do período ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação 
fiscal. No regime de lucro presumido, a base de cálculo do imposto de renda é 
calculada à razão de 8% e da contribuição social à razão de 12% sobre as receitas 
brutas de vendas de imóveis e de 32% sobre as receitas de prestação de serviços 
para ambos os tributos. Quanto ao regime especial de tributação (RET) em 19 de julho 
de 2013 foi publicada a Lei nº 12.844, que deu nova redação aos artigos 4º e 8º da Lei 
nº 10.931/04, instituindo que, para cada incorporação imobiliária submetida ao 
Regime Especial de Tributação - RET, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento 
equivalente a 4% da receita mensal recebida, o qual corresponderá ao pagamento 
mensal unificado do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido - CSLL, do Programa de Integração Social/Programa de 
Formação ao Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS. 2.19 Benefícios a empregados - 
participação nos lucros: (i) Benefício de curto prazo: Obrigações de benefícios de 
curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
correspondente serviço seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do 
pagamento esperado, caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou 
construtiva de pagar esse montante em função de serviço prestado pelo empregado 
no passado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. (ii) Programa de 
participação nos lucros e resultados: A Companhia adota o programa de participação 
nos lucros (“PPR”) tendo como base critérios de meta de resultado e desempenho 
operacional. A Companhia efetua a provisão baseada na medição periódica do 
cumprimento das metas e resultado, respeitando o regime de competência e o 
reconhecimento da obrigação presente resultante de evento passado no montante 
estimado da saída de recursos no futuro. (iii) Outros benefícios pós-empregos e de 
longo prazo: A Companhia não possui benefícios pós-emprego, benefícios de 
rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo. 2.20 
Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços em conformidade 
com o CPC 47 / IFRS 15, no curso normal das atividades da Companhia. A receita é 
apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos 
descontos, bem como das eliminações das vendas entre as empresas consolidadas 
pela Companhia. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser 
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão 
para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma 
das atividades da Companhia, conforme descrição a seguir. (a) Venda de produtos: A 
receita pela venda de mercadorias é reconhecida quando o controle sobre os produtos 
é transferido e desde que não haja nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A Companhia adota como política de 
reconhecimento de receita, portanto, a data em que o produto é entregue ao 
comprador. (b) Venda de serviços: As vendas de serviços são reconhecidas após (i) 
emissão de nota fiscal de prestação de serviço; e (ii) após ser finalizada a prestação 
de serviços. (c) Venda de imóveis: A receita operacional decorrente da atividade de 
incorporação imobiliária, cujos contratos são classificados como venda de bens para 
os quais existem evidências efetivas de que o controle, os riscos e benefícios mais 
significativos inerentes à propriedade dos bens são transferidos para o comprador 
durante a execução das obras de forma contínua, é reconhecida pelo percentual de 
evolução do contrato, desde que o resultado do contrato possa ser estimado de 
maneira confiável, de acordo com o OCPC 04. O estágio de conclusão é avaliado pela 
referência financeira dos trabalhos realizados, que é calculado pela razão do custo 
incorrido em relação ao custo total orçado dos empreendimentos. Perdas em um 
contrato são reconhecidas imediatamente no resultado. A entidade RNI Negócios 
Imobiliários S.A e suas controladas (RNI) reconhecem suas receitas conforme o 
entendimento manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP n.º 02/2018 
sobre a aplicação da NBC TG 47 / IFRS 15, conforme segue: • Nas vendas de 
unidades não concluídas, o resultado é apropriado com base nos seguintes critérios: 
(i) As receitas de vendas, os custos de terrenos e de construção inerentes às 
respectivas incorporações são apropriados ao resultado à medida que a construção 
avança, uma vez que a transferência de riscos e benefícios ocorre de forma contínua. 
Desta forma, é adotado o método chamado de “POC”, “percentual de execução ou 
percentual de conclusão” de cada empreendimento, ou seja, o reconhecimento das 

receitas e dos custos ocorre à medida que a construção avança. O método POC é feito 
utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos 
empreendimentos sobre as vendas contratadas; e (ii) As receitas de vendas 
apuradas, conforme o item (i), incluindo a atualização monetária, líquidas das 
parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber, ou como 
adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e 
os valores recebidos. • Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é 
apropriado no momento em que a venda é efetivada e transferência de controle, 
independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, conforme CPC 47. 
• As atualizações e os ajustes a valor presente são apropriados ao resultado, na 
rubrica de receita de empreendimentos vendidos, no período pré-chaves, e 
atualizações na rubrica de receitas financeiras, no período pós-chaves, observando 
o regime de competência, independentemente de seu recebimento. As receitas e as 
despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime de competência. Para 
os casos em que os clientes não obtêm sucesso na contratação de crédito com 
instituição financeira ou perda da capacidade financeira, a RNI analisa a viabilidade 
do crédito direto com o cliente e para os casos em que não há viabilidade de crédito 
direto com o cliente, ocorre o distrato da venda e o tratamento contábil adotado pela 
RNI é o estorno do saldo devedor do cliente deduzindo as receitas registradas na 
demonstração do resultado do período na rubrica “Receita líquida dos 
empreendimentos vendidos” e em contrapartida é estornado também o custo desta 
unidade na rubrica “Custo dos empreendimentos vendidos” contra o estoque da RNI. 
(d) Receitas financeiras: As receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. A receita de juros de ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado é incluída nos resultados financeiros 
líquidos de valor justo com esses ativos. A receita de juros de ativos financeiros ao 
custo amortizado e ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes calculada utilizando o método da taxa de juros efetiva é reconhecida na 
demonstração do resultado como parte da receita financeira de juros. A receita 
financeira é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil 
bruto de um ativo financeiro exceto para ativos financeiros que, posteriormente, 
estejam sujeitos à perda de crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de 
crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro 
(após a dedução da provisão para perdas). 2.21 Custos e demais receitas e 
despesas: Os custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas ao resultado 
de acordo com o princípio contábil da competência. Os custos acompanhando o 
reconhecimento da receita de acordo com o CPC 47 / IFRS 9. 2.22 Distribuição de 
dividendos e juros sobre capital próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre 
capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas 
demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social das 
empresas. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na 
data em que são aprovados pelo Conselho de Administração. 2.23 Resultado por ação 
básico e diluído: O resultado básico e diluído por ação é calculado mediante a divisão 
do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada 
de ações ordinárias em circulação durante o exercício, excluindo as ações ordinárias 
compradas pela Companhia e mantidas como ações em tesouraria. A Companhia não 
possui instrumentos que poderiam potencialmente diluir o resultado por ação. 2.24 
Pronunciamentos contábeis e interpretações que entraram em vigor: As seguintes 
alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 
1o de janeiro de 2021: • Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao IFRS 9/CPC 48, IAS 
39/CPC 38 e IFRS 7/CPC 40 -”Instrumentos Financeiros”, ao IFRS 16/CPC 06(R2) - 
Arrendamentos, ao IFRS 4/CPC 11 “Contratos de Seguros”. A Fase 2 da reforma da 
IBOR traz as seguintes exceções temporárias na aplicação das referidas normas, que 
foram adotadas pelo Grupo, com relação a: (i) Fluxos de caixa contratuais de 
ativos e passivos financeiros: permitido mudanças na base de determinação dos 
fluxos de caixa contratuais sem ocasionar em desreconhecimento do contrato e, 
consequentemente, sem efeito imediato de ganho ou perda no resultado do exercício, 
desde que diretamente relacionada com a reforma da taxa de juros de referência e 
substituição da taxa de juros, e que a nova base seja considerada economicamente 
equivalente a base anterior. (ii) Relações de hedge: a designação formal da relação 
de proteção deve ser alterada apenas para designar a taxa de referência alternativa 
como um risco coberto, alterar a descrição do item protegido e/ou alterar a descrição 
do instrumento de cobertura. Tal alteração na designação formal da relação de 
proteção não constitui descontinuação da relação de proteção e nem nova relação de 
proteção, portanto sem efeitos imediatos no resultado do exercício. • Benefícios 
Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de 
Arrendamento: alterações ao IFRS 16/CPC 06(R2) “Arrendamentos”: prorrogação 
da aplicação do expediente prático de reconhecimento das reduções obtidas pela 
Companhia nos pagamentos dos arrendamentos diretamente no resultado do 
exercício e não como uma modificação de contrato, até 30 de junho de 2022. A 
diretoria da Companhia avaliou as alterações nas normas e não identificou impactos 
em suas demonstrações financeiras. Não há outras normas CPC /IFRS ou 
interpretações ICPC /IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter 
impacto significativo sobre a Companhia.
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis 
para as circunstâncias. 3.1 Estimativas, julgamentos e premissas contábeis críticas: 
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por 
definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos 
respectivos resultados reais. A estimativa, julgamento e as premissas que 
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante 
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
demonstradas nas notas explicativas: (a) Perdas esperadas (“impairment”) de 
contas a receber: mensuração de perdas de crédito esperada para contas a receber 
e ativos contratuais com principais premissas na determinação da taxa média 
ponderada de perda. (Nota 9); (b) Provisão para demandas judiciais e administrativas 
reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas 
sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos (Nota 23); (c) Estimativas 
de vida útil e valor residual do ativo imobilizado, bem como análise de indicativos de 
impairment (Nota 17); (d) Perdas por redução ao valor recuperável de ativos 
intangíveis, como teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio e 
as principais premissas em relação ao valor recuperável (Nota 16); (e) Imóveis 
classificados em outros ativos: determinação do valor justo menos custo da venda, 
dos quais a insuficiência é reconhecida registro de impairment (Nota 12); (f) Tributos 
diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual diferenças 
temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados (Nota 13). (g) Ajuste 
a valor presente: Os elementos integrantes do ativo e passivo relacionados a 
incorporação imobiliária, quando decorrentes de operações de curto prazo (se 
relevantes) e longo prazo, sem a previsão de remuneração ou sujeitas a: (i) juros 
prefixados; (ii) juros notoriamente abaixo do mercado para transações semelhantes; 
e (iii) reajustes somente por inflação, sem juros, ajustados a seu valor presente com 
base na taxa média de captação da Companhia deduzida do IPCA, sendo suas 
reversões reconhecidas no resultado do exercício na rubrica “Receita líquida de 
vendas e prestação de serviços” no período pré-chaves. Em 31 de dezembro de 2021, 
a taxa utilizada pela Companhia para ajustar esses ativos e passivos a valor presente 
é de 5,34% a.a. (5,35% a.a. em 2020) que correspondem a sua taxa média de 
captação. Ajuste a valor presente calculado na carteira da Rodobens Urbanismo, em 
atendimento ao Pronunciamento Técnico Contábil - CPC 12, é utilizado para fins de 
descapitalização à taxa divulgada pela NTN-B de 10 anos (Nota do Tesouro Nacional 
- Série B), considerada a taxa que melhor reflete o prazo médio da carteira. (h) 
Reconhecimento de receita pelo POC (Incorporação Imobiliária): A receita de 
incorporação imobiliária de imóveis em construção é reconhecida pelo percentual de 

evolução do contrato, desde que o resultado do contrato possa ser estimado de 
maneira confiável, de acordo com o OCPC 04. O estágio de conclusão é avaliado pela 
referência financeira dos trabalhos realizados, que é calculado pela razão do custo 
incorrido em relação ao custo total orçado dos empreendimentos. Perdas em um 
contrato são reconhecidas imediatamente no resultado. 
4. Gestão de risco financeiro: 4.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da 
Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado (risco de taxa de 
juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de 
crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Companhia se 
concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar 
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. A gestão de 
risco é realizada pela Gestão de Finanças da Companhia, segundo as políticas 
aprovadas pelo Conselho de Administração. A Gestão de Finanças da Companhia 
identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros em 
conjunto com as unidades operacionais da Companhia. O Conselho de Administração 
estabelece princípios, através de políticas por escrito e realização de comitês, para a 
gestão de risco global, bem como para áreas específicas, risco de crédito, e 
investimento de excedentes de caixa. (a) Risco de mercado: (i) Risco de taxas de 
juros: A Companhia está exposta a risco de taxas de juros flutuantes. A remuneração 
das aplicações financeiras está exposta às variações do CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário) a uma taxa média de 106,5% do CDI. O custo de juros de empréstimos 
e financiamentos estão expostos a variações de (i) CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário), indexados a CDI + 1,40% a 4,28% ao ano (dívidas em CDI + taxa 
pré, como CCBs, CRIs, Nota Promissória e Plano Empresário) e 115% a 182% do CDI 
ao ano (dívidas pós fixadas, como CCBs e Plano Empresário); (ii) TR (Taxa 
Referencial), indexados a TR + 8,30% a 9,60% ao ano (dívidas em TR + taxa pré, 
como Plano Empresário). A Gestão de Finanças da Companhia considera que, pela 
característica dos índices pelos quais suas aplicações e obrigações financeiras são 
indexadas, possíveis altas nas taxas de juros podem impactar seu custo de captação, 
afetando negativamente o resultado financeiro. Em contrapartida, a receita 
proveniente do rendimento das aplicações financeiras também pode ser afetada, 
porém de forma positiva. (b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado 
corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, 
depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a 
clientes do varejo. Para bancos e instituições financeiras, alocamos os recursos da 
Companhia em entidades com baixo risco de crédito, priorizando, nesta ordem, 
segurança, liquidez e rentabilidade. Com relação às contas a receber, a Companhia 
restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio de uma realização contínua de 
análise de crédito. (c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pelas 
entidades operacionais da Companhia em conjunto com sua diretoria e reportada à 
Gestão de Finanças da Companhia. Este departamento monitora as previsões 
contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ele tenha 
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Também mantém 
espaço livre suficiente em suas linhas de crédito compromissadas disponíveis a 
qualquer momento, a fim de que a Companhia não quebre os limites ou cláusulas dos 
financiamentos em qualquer uma de suas linhas de crédito. O excesso de caixa 
mantido pelas entidades operacionais, além do saldo exigido para administração do 
capital circulante, é investido em depósitos a prazo e títulos e valores mobiliários, 
escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para 
atender às necessidades da Companhia (Notas 6 e 7). A Companhia acredita que os 
fluxos de caixa das atividades operacionais, caixa e equivalentes de caixa e 
investimentos de curto prazo, junto com os instrumentos financeiros derivativos e 
acesso a facilidades de empréstimos é suficiente para financiar as despesas de 
capital, o passivo financeiro e pagamento de dividendos no futuro. 4.2 Gestão de 
capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar 
a capacidade de continuidade, proporcionando retorno aos acionistas e manter uma 
estrutura de capital ideal que possibilite redução de custos e o seu desenvolvimento. 
Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a diretoria pode, com a 
autorização do Conselho de Administração, rever a política de pagamento de 
dividendos, devolver capital aos acionistas, propor aumento de capital ou, ainda, 
alienar ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. A Companhia 
monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice 
corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital total. A dívida 
líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos subtraído do montante de 
caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. O capital total corresponde 
à dívida líquida mais o patrimônio líquido. Os índices de alavancagem financeira (não 
incluí passivo de arrendamento) da Companhia em 31 de dezembro podem ser assim
sumariados: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Empréstimos e financiamentos,

mútuos financeiros e instrumentos
  financeiros derivativos - (600) 529.040 455.408
Total dívida - (600) 529.040 455.408
(-) Caixa e equivalentes de caixa (63.846) (68.013) (152.079) (199.100)
(-) Aplicações financeiras

e títulos e valores mobiliários (70.709) (13.037) (102.426) (67.491)
Dívida líquida (134.555) (81.650) 274.535 188.817
Total do patrimônio líquido 1.037.493 1.066.480 1.451.138 1.472.541
Total do capital 902.938 984.830 1.725.673 1.661.358
Índice de alavancagem

financeira (%) (14,90) (8,29) 15,91 11,37
4.3 Estimativa de valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de 
clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda 
(impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos. 
Os demais ativos financeiros e passivos financeiros ao custo amortizado, possuem 
valores próximos de seus valores justos. Os valores justos dos ativos e passivos são 
mensurados de acordo com a hierarquia de valorização abaixo: (Nível 1) - Preços 
negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; 
(Nível 2) - Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no 
Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou 
indiretamente (derivados dos preços); e (Nível 3) - Inputs para o ativo ou passivo que 
não são baseados em variáveis observáveis de mercado (inputs não observáveis); 
Abaixo segue a mensuração dos ativos e passivos (não há passivos mensurados a 
valor justo): Controladora Consolidado

Nível 2021 2020 2021 2020
Aplicações financeiras e títulos e valores

mobiliários - Fundos de investimento
- Tesouraria 1 3 3 10
- Certificados de

Depósitos Bancários - CDB 2 927 140 1.352 1.005
- Depósito a prazo com

garantia especial - DPGE 1 472 83 692 327
- Outros Fundos 1 9.678 2.193 20.079 43.828
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT 1 23.256 6.820 33.136 31.105
- Letras Financeiras - LF 1 35.336 1.963 49.171 16.229
- Letras Financeiras - LF Senior 1 1.838 7.220
- Letras Financeiras Sênior Nivel II 1 1.040 1.507 258
- Over 1 dia 2 25.426 3.877 37.202 16.794

96.138 16.914 143.141 116.776
Instrumentos financeiros

derivativos (ativo) 2 8.938

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais
Consolidado

Capital social Ajustes de
avaliação

patrimonial

Reservas de lucros Participação
dos não

controladores

Total do
patrimônio

líquidoNota Integralizado Legal Retenção
Lucros

acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2019 33.879 (7.801) 590 6.217 58 32.943 23.340 56.283
Lucro líquido do exercício 19.494 19.494 6.010 25.504
Valor justo dos títulos e valores mobiliários e sobre

hedge accounting nas investidas 24 (c) 1.074 1.074 1.074
Variação cambial de investidas localizadas no exterior 24 (c) (9.159) (9.159) (625) (9.784)
Total do resultado abrangente do exercício (8.085) 19.494 11.409 5.385 16.794
Aumento de capital social 24 (a) 208.161 208.161 208.161
Cisão parcial 24 (a) 816.989 (20.217) 1.385 798.157 373.080 1.171.237
Ajustes de economia hiperinflacionária 24 (d) 15.810 15.810 4.617 20.427
Destinações do lucro líquido:
Distribuição de lucros e dividendos (61) (61)
Retenção de lucros 24 (b) 465 34.897 (35.362)
Total de contribuições de acionistas

e distribuições aos acionistas 1.059.029 (36.103) 1.055 42.499 1.066.480 406.360 1.472.840
Alterações nas participações em controladas

que não resultam em perda do controle
Aumento de capital social

de acionistas não controladores 24 (e) 1.241 1.241
Redução de participação

de acionistas não controladores 24 (e) (1.540) (1.540)
Total de transações com sócios e acionistas (299) (299)
Em 31 de dezembro de 2020 1.059.029 (36.103) 1.055 42.499 1.066.480 406.061 1.472.541
Lucro líquido do exercício 52.544 52.544 11.685 64.229
Valor justo dos títulos e valores mobiliários

e sobre hedge accounting nas investidas 24 (c) (2.395) (2.395) (2.395)
Variação cambial de investidas localizadas no exterior 24 (c) (5.906) (5.906) (5.906)
Total do resultado abrangente do exercício (8.301) 52.544 44.243 11.685 55.928
Aumento de capital social 24 (a) 10.717 10.717 10.717
Ajustes de economia hiperinflacionária 24 (d) 24.171 24.171 24.171
Ajustes patrimoniais (5.909) (5.909) (5.909)
Destinações do lucro líquido:
Distribuição de lucros e dividendos (37.270) (64.939) (102.209) (4.328) (106.537)
Retenção de lucros 24 (b) 2.627 9.149 (11.776)
Total de contribuições de acionistas

e distribuições aos acionistas 1.069.746 (44.404) 3.682 8.469 1.037.493 413.418 1.450.911
Alterações nas participações em controladas

que não resultam em perda do controle
Aumento de capital social de acionistas

não controladores 24 (e) 587 587
Redução de participação de acionistas

não controladores 24 (e) (360) (360)
Total de transações com sócios e acionistas 227 227
Em 31 de dezembro de 2021 1.069.746 (44.404) 3.682 8.469 1.037.493 413.645 1.451.138

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receita líquida de vendas
e prestação de serviços 26 633.302 208.513

Custo das vendas
e serviços prestados 27 (490.843) (167.219)

Lucro bruto 142.459 41.294
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas 28 (73.408) (22.640)
Administrativas 29 (23.925) (10.483) (107.985) (52.311)
Outras receitas (despesas)

operacionais, líquidas 30 (13.229) (3.067) (13.669) 18.151
Resultado de

participações societárias 15 81.317 30.192 119.397 43.295
Lucro operacional 44.163 16.642 66.794 27.789
Receita financeira 31 9.079 2.048 63.486 33.698
Despesa financeira 31 (1.349) (314) (51.759) (30.962)
Resultado financeiro 7.730 1.734 11.727 2.736
Lucro antes do imposto de renda

e da contribuição social 51.894 18.377 78.520 30.524
Imposto de renda e contribuição social
Correntes 25 (11.428) (5.995)
Diferidos 25 650 1.118 (2.863) 975
Lucro líquido do exercício 52.544 19.494 64.229 25.504
Atribuível a:
Acionistas/ sócios da Rodobens

Corporativa 52.544 19.494 52.544 19.494
Participação dos acionistas/

 sócios não controladores 11.685 6.010
52.544 19.494 64.229 25.504

Resultado por ação
Básico e diluído (R$ por ação) 32 0,0541 0,0594 0,0541 0,0594

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 52.544 19.494 64.229 25.504
Outros componentes do resultado abrangente
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado
Variação cambial de investidas

localizadas no exterior 24 (c) (i) (5.906) (9.159) (5.906) (9.784)
Valor justo dos títulos e valores

mobiliários e sobre hedge
  accounting nas investidas 24 (c) (ii) (2.395) 1.074 (2.395) 1.074
Total do resultado abrangente do exercício 44.243 11.409 55.928 16.794
Atribuível a:
Participação de controladores 44.243 11.409 44.243 11.409
Participação de não controladores em investidas 11.685 5.385

44.243 11.409 55.928 16.794

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais
Controladora Consolidado

Nota 2021 2020 2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda

e da contribuição social 51.894 18.377 78.520 30.524
Ajustes:
Depreciação e amortização 16 e 17 99 46 7.814 3.375
Depreciação s/ direito de uso 688 823 886 823
Resultado na alienção de bens

imobilizado e intangível 17.069
Resultado de participações

societárias 15 (81.317) (30.192) (119.397) (43.295)
Provisão para créditos

de liquidação duvidosa 28 5.529 731
Juros, variações monetárias

e cambiais, líquidas (6.672) (494) 19.358 (1.209)
Apropriação de encargos

s/ arrendamento 253 159 202 159
Provisões (reversão)

com ações judiciais 29 (1.169) (822)
Provisões (reversões)

de participação no lucro 4.694 3.326 3.196 5.022
Valor justo de derivativos 2.795 (35)

(30.361) (7.955) 2.265 12.342
Variações nos ativos
Contas a receber 9 (180.000) 15.083
Estoques 10 (116.296) (76.019)
Demais contas a receber

e outros ativos 31.880 (17.946) 10.653 63.245
Partes relacionadas 116.099 9.622
Tributos a recuperar 11 (975) (606) 1.422 2.721
Aplicações financeiras,

interfinanceiras e derivativos 7 (50.940) (12.351) (21.162) 22.447
Depósitos judiciais 23 (6.578) 1.565

96.065 (21.281) (311.961) 29.042
Variações passivos
Adiantamento de clientes 20 5.849 2.136 30.445 23.294
Fornecedores 18 46 580 23.226 (55.478)
Salários e encargos sociais (3.206) 1.230 8.629 633
Credores diversos 21 176.039 24.173
Tributos a recolher 25 201 1.192 (7.485)
Demais contas a pagar e outros passivos (2.884) (1.676) (4.149) (13.120)

(170) 2.471 235.382 (27.984)
Caixa gerado nas operações 65.533 (26.766) (78.845) 13.401
Imposto de Renda e Contribuição

social sobre o lucro pagos (10.806) (5.796)
Juros pagos e recebidos 34 (33.672) (10.986)
Juros pagos s/ arrendamento 34 (132) (158) (203) (158)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado

nas) atividades operacionais 65.401 (26.924) (123.525) (3.540)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa por ganho de controle 88.394
Adições em ativos intangíveis 16 (21) (2.882) (805)
Aquisições de bens

do ativo imobilizado 17 (84) (240) (5.537) (3.595)
Aquisições e baixa de investimentos 9.051 566
Dividendos e juros sobre

o capital recebidos 82.758 7.721
Valor recebido pela venda

de imobilizado e intangível 10 514 5.145
Caixa líquido gerado pelas (aplicado

nas) atividades de investimento (94) (240) 83.904 97.426
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos, lucros e juros sobre

o capital próprio, pagos (80.001) (83.403) (61)
Aumento do capital social 10.717 96.490 10.717 96.490
Participação de não controladores 227 (299)
Ingressos e pagamentos de mútuos

com partes relacionadas, líquidos 600 (600) (5.188) (172)
Captações de empréstimos,

financiamentos 34 280.678 62.101
Pagamentos de empréstimos,

financiamentos 34 (215.735) (91.008)
Pagamentos de arrendamentos 34 (791) (764) (839) (764)
Pagamentos (recebimento)

de derivativos 34 6.143 2.321
Caixa líquido gerado pelas (aplicado

nas) atividades de financiamentos (69.474) 95.126 (7.400) 68.608
Aumento (redução) líquida de

caixa e equivalentes de caixa (4.167) 67.962 (47.021) 162.494
Caixa e equivalentes de caixa

no início do exercício 6 68.013 51 199.100 36.606
Caixa e equivalentes de caixa

no final do exercício 6 63.846 68.013 152.079 199.100
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5. Instrumentos financeiros por categoria:
Controladora Consolidado

Ativos (passivos) ao custo amortizado 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 38.417 64.136 107.731 146.516
Aplicações financeiras e títulos

e valores mobiliários 3.633 3.300
Contas a receber de clientes 829.535 649.452
Partes relacionadas (ativo) 60.652 5.301 63.957 7.399
Depósitos judiciais 16.803 10.225
Outros ativos 39.153 36.321 139.500 108.421
Fornecedores (626) (580) (54.270) (31.044)
Empréstimos e financiamentos (528.734) (458.852)
Passivo de arrendamento (2.138) (1.846) (2.867) (1.846)
Partes relacionadas (passivo) (22.373) (1.832) (27.907) (8.368)
Outros passivos (3.163) (6.047) (31.080) (35.630)
Ativos (passivos) ao valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 25.429 3.877 44.348 52.584
Instrumentos financeiros

derivativos (ativo) (i) 8.938
Aplicações financeiras, interfinanceiras

e títulos e valores mobiliários 70.709 13.037 98.793 64.192
6. Caixa e equivalentesde caixa: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Caixa e bancos 278 435 35.821 15.596
Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
Certificados de depósito bancário - CDB (ii) 38.139 63.701 71.910 130.920
Fundos de investimento (i)
- Outros fundos 7.143 35.780
- Tesouraria 3 3 10
- Over 1 dia 25.426 3.877 37.202 16.794

63.846 68.013 152.079 199.100
(i) Esses valores são representados, substancialmente, por títulos de renda fixa, 
remunerados as taxas que correspondem a aproximadamente 109,1% (2020 - 
88,2%) da variação do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”); (ii) Esse valor 
é representado por aplicações financeiras que são remunerados com base no 
Certificado de Depósito Interbancário - CDI, com remuneração média de 100,0% 
(2020 - média de 99,7%) do CDI.
7. Aplicações financeirase títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores
mobiliários podem ser assim sumariados: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI 3.417 3.203
Outros 216 97
Fundos de Investimentos - FI (i)
- Certificados de Depósito Bancário - CDB 927 140 1.352 1.005
- Depósito a prazo com garantia

especial - DPGE 472 83 692 327
- Outros Fundos 9.678 2.193 12.936 8.048
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT (ii) 23.256 6.820 33.136 31.105
- Letras Financeiras - LF 35.336 1.963 49.171 16.229
- Letras Financeiras - LF Senior 1.838 7.220
- Letras Financeiras Sênior Nivel II 1.040 1.507 257

70.709 13.037 102.426 67.491
Circulante (70.709) (13.037) (98.788) (64.191)
Não circulante 3.638 3.300
(i) Esses valores são representados, substancialmente, por títulos de renda fixa, 
remunerados as taxas que correspondem a aproximadamente 109,1% (2020 
-88,2%) da variação do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”); (ii) Esse valor 
é representado por títulos de renda fixa remunerados a taxa de 100% do CDI.
8. Instrumentos financeiros derivativos- Consolidado: Na empresa RNI Negócios 
Imobiliários S.A., foram contratadas operações de swap com o objetivo principal de 
trocar os encargos de empréstimos e financiamentos, originalmente contratados em 
moeda estrangeira, para encargos com base na variação dos Certificados de 
Depósitos Interbancários (CDI) mais “spread” fixo. Essas operações foram
liquidadas em 28/06/2021. Consolidado
9. Contas a receber de clientes: 2021 2020
Devedores por compra de imóveis (a) 855.944 672.214
Duplicatas a receber (b) 6.569 4.707
Provisão para impairment (c) (32.976) (27.469)

829.537 649.452
Circulante (352.429) (297.726)
Não circulante 477.106 351.726
(a) Os saldos de devedores por compra de imóveis referem-se às seguintes 
principais operações de venda de imóveis realizadas pela RNI, Juillan, Junas e Jaux, 
empresas que foram cindidas para a Companhia conforme Nota 1, e são compostos
por: Consolidado

2021 2020
Créditos para contratação de financiamento (SFH) (i) 215.585 195.903
Créditos diretos com clientes (ii) 391.728 333.637
Outros créditos pro-soluto 107.040 45.884
Contas a receber por venda de terrenos 141.591 96.790
Total 855.944 672.214
Circulante (378.838) (320.488)
Não circulante 477.106 351.726
(i) Em 2021, há um saldo de provisão para créditos de liquidação duvidosa 
constituído no montante de R$ 32.906 (2020 - R$ 27.377) referente ao saldo de sua 
carteira direta, em atraso, em 31 de dezembro 2021. Os saldos em atraso eram 
referentes aos casos de pró-soluto; ou seja, unidades que foram repassadas aos 
clientes e que ainda possuem saldos a pagar com a RNI. Em 31 de dezembro de 2021, 
o saldo vencido, líquido da provisão de créditos de liquidação duvidosa, corresponde 
a R$ 147.726 (2020 - R$ 32.705). (ii) Os saldos de créditos perante clientes da RNI, 
Juillan, Junas e Jaux foram atualizados conforme cláusulas contratuais, pelos 
seguintes índices: até a entrega das chaves dos imóveis comercializados, pela 
variação do Índice Nacional de Construção Civil - INCC e após a entrega das chaves 
dos imóveis comercializados, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado - 
IGP-M ou pela Taxa Referencial - TR, para Urbanismo os saldos de créditos são 
atualizados pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M desde o início 
do contrato. (b) Referem-se a valores a receber substancialmente pela venda de 
veículos e peças. Os saldos em aberto são realizáveis no curto prazo e a análise sobre 
esses títulos feita pela diretoria da Companhia, não revelou expectativas de perdas 
em montante superior ao valor provisionado. Os vencimentos dessas contas a
receber são como seguem: Consolidado

2021 2020
A vencer 6.569 4.220
Vencidas até 30 dias 328
Vencidas há mais de 180 dias 159

6.569 4.707
(c) A Companhia aplica uma abordagem simplificada para o cálculo do impairment 

de duplicatas a receber, segregando a carteira de clientes segundo sua categoria e 
aplicando um percentual variável, de acordo com a sua classificação, o risco que 
apresenta e o tempo de atraso. Os montantes a longo prazo têm a seguinte 
composição por anos de vencimentos: Consolidado

2021 2020
Vencidos (i) 26.481 24.090
A vencer
2023 92.434 45.552
2024 52.158 51.278
2025 34.472 25.213
2026 29.409 23.731
Após 2026 242.152 181.862

477.106 351.726
(i) Os valores vencidos registrados no não circulante referem-se a clientes em 
discussão judicial com garantia real do imóvel visando recebimento integral ou a 
reintegração do imóvel. Os valores de contas a receber são registrados até o 
montante da receita reconhecida no exercício, e os recebimentos superiores aos 
saldos reconhecidos são registrados como adiantamento de clientes. Os saldos de 
adiantamento de clientes decorrentes da aplicação desse critério estão classificados 
integralmente no passivo circulante na rubrica “Credores diversos”. A exposição 
máxima ao risco de crédito na data do balanço é o valor contábil de cada classe de 
contas a receber mencionada acima. A Companhia não mantém nenhum título como 
garantia de contas a receber. A provisão para impairment de duplicatas a receber
apresentou as seguintes movimentações: Consolidado

2021 2020
Saldo em 1º de janeiro 27.469 100
Saldos por cisão Rodobens S.A. 27.369
Provisão para impairment de duplicatas a receber, líquida 5.507
Saldo em 31 de dezembro 32.976 27.469
10. Estoques: Consolidado

2021 2020
Imóveis a comercializar 979.737 863.140
Veículos nacionais novos 242 219
Veículos nacionais usados 20
Peças, acessórios e pneus 2.496 2.800

982.475 866.179
Circulante (634.128) (417.983)
Não circulante (imóveis) 348.347 448.196
Os imóveis classificados no “Não circulante” são terrenos para futuras 
incorporações. (Nota 21). No período findo em 31 de dezembro de 2021, o valor dos 
juros capitalizados é de R$ 17.775 (2020 - R$ 13.541) no consolidado.
11. Tributos a recuperar: Controladora Consolidado
Imposto sobre Circulação de Mercadorias

e Serviços - ICMS
2021 2020 2021 2020

40
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 84 682 352 973
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 2.148 575 4.210 4.821
Contribuição para financiamento

da seguridade social - COFINS 4.223 2.173
Programa de integração social - PIS 922 474
Tributos a recuperar - Argentina 3.803 6.223
Outros 3 3 867 1.095

2.235 1.260 14.377 15.799
12. Outros ativos: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Créditos com terceiros (i) 34.191 30.525 50.810 50.893
Despesas antecipadas 577 267 18.037 11.571
Adiantamento a fornecedores 149 30 571 1.141
Adiantamentos a terceiros 1.057 746 31.573 16.917
Despesas e custos a repassar para

Empreendimentos Imobiliários 15.455 12.046
Imóveis (ii) 66.721 109.096 66.721 109.096
Outros valores a receber 3.179 4.753 23.054 15.853

105.874 145.417 206.221 217.517
No ativo circulante (78.198) (118.359) (162.420) (171.735)
No ativo não circulante 27.676 27.058 43.801 45.782
(i) Créditos, substancialmente, oriundos das vendas de imóveis a terceiros 
adquiridos da controlada RNI Negócios Imobiliários S.A. e do Banco Rodobens S.A. 
(ii) Referem-se a imóveis adquiridos, substancialmente, do Banco Rodobens com o 
objetivo de venda a terceiros.
13. Tributos diferidos: (a) Composição dos créditos tributários:

Controladora Consolidado
Créditos tributários diferidos 2021 2020 2021 2020
No ativo não circulante
Imposto de renda e contribuição social sobre:
Diferenças temporárias:
Provisão para contingências 44 44 48 52
Provisão sobre participação nos lucros 1.697 1.131 2.753 1.667
Redução do valor recuperável

de ativos (impairment) 4.756 3.701
Outras 727 633 1.307 803

2.468 1.808 8.864 6.223
Saldos compensáveis de imposto

de renda e contribuição social diferidos (700) (690) (949) (847)
Saldo líquido de tributos diferidos ativos 1.768 1.118 7.915 5.376
Débitos tributários diferidos (i)
No passivo não circulante
Imposto de renda e contribuição social sobre:
Arrendamento 700 607 938 607
Diferimento de despesas de intermediação

de negócios 145
Receita reconhecida pela evolução

e não realizadas financeiramente 37.935 31.985
Outros 83 1.807 2.029

700 690 40.680 34.766
Saldos compensáveis de imposto de renda

e contribuição social diferidos (700) (690) (949) (847)
Saldo líquido de tributos diferidos passivos 39.731 33.919
Na controladora, os ativos diferidos de imposto de renda decorrentes de prejuízos 
fiscais e diferenças temporárias são reconhecidos contabilmente levando-se em 
consideração a realização provável desses tributos, a partir de projeções de 
resultados elaboradas com base em premissas internas e em cenários econômicos 
futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A Companhia possui créditos 
tributários diferidos sobre prejuízos fiscais, no montante de R$ 6.292 (2020 - 
R$ 1.660), não contabilizados por não atenderem aos requisitos das práticas 
contábeis para seu registro. (i) No consolidado, os débitos tributários diferidos são, 
substancialmente, oriundos das operações da RNI Negócios Imobiliários S.A., onde 
sua receita é reconhecida contabilmente pela evolução da obra (POC).

14. Partes relacionadas: Controladora Controladora
(a) Saldos em 31 de dezembro: 2021 2020

Ativo Passivo Ativo Passivo
Contas a Contas a

Juros pagar por Juros pagar por
sobre aquisição Mútuo sobre aquisição

Contas a Dividendos capital Contas Dividendos de investi- Contas a finan- Dividendos capital de investi-
receber AFAC a receber próprio a pagar a pagar mentos (ii) receber ceiro AFAC a receber próprio mentos (ii)

Rodobens S.A. 52.796 4.712 3.014
GVC Geração de Valor

em Cobrança Ltda. 744 600
Jaux Holdings Ltda. 523 32
Juillan Holdings Ltda. 1.129 1.340
Junas Holdings Ltda. 8 7
RNI Negócios Imobiliários S.A. 677 54.830 118 56.678
Rodobens Locação

de Imóveis Ltda. 25
Acionistas (pessoas físicas) 22.208
Outros 62 1 165 164 1

62 1.660 54.218 4.712 165 22.208 54.830 164 600 1.379 144 3.014 56.678
Consolidado

2021 2020
Ativo Passivo Ativo Passivo

Dividendos, Dividendos, Dividendos, Dividendos,
lucros e juros lucros e juros lucros e juros lucros e juros

Mútuo sobre o capital sobre o capital Mútuo Mútuo sobre o capital sobre o capital Mútuo
financeiro (i) a receber a pagar financeiro (i) financeiro (i) a receber a pagar financeiro (i)

Empreendimentos Imobiliários -
Sistema Fácil (iii) 3.279 2.340 222 3.287

Sistema Fácil,
Incorporadora Imobiliária - Goiânia I 3.975

Prestacon Adm. e Corretora
Seguros de Vida Ltda. 1.532

Rodobens Transportes Administradora
e Corretora de Seguros Ltda. 2.736

Acionistas (pessoas físicas) 2.516 22.394 2.045 312
Rodobens S.A. 57.509 3.014
Outras 653 1.274 264 279

3.932 60.025 23.668 4.239 2.340 5.059 534 7.834

(i) Correspondem a saldos de mútuos mantidos com empresas ligadas, cujas 
demonstrações financeiras não foram consolidadas ou, ainda, consolidadas na 
proporção da participação no capital social; estão sujeitos a juros com base na 
variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, com vencimentos renováveis 
ou de longo prazo. (ii) Refere-se à aquisição de 324.039.647 ações da SPE Sistema 
Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE Ltda. (Nota 16 (b)); (iii) Sociedades 
de Propósito Específico - SPEs da RNI. Essas operações incluem a disponibilização 
de recursos para os empreendimentos, os contratos de prestação de serviços, as 
garantias dos acionistas controladores em contratos de financiamento e a venda de 
unidades residenciais a prazo para alguns dos atuais cotistas controladores em 
conjunto. (b) Remuneração do pessoal-chave da administração: O pessoal-chave da 
administração inclui os conselheiros e diretores, membros do Comitê Executivo e o 
chefe de Auditoria Interna. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da 
administração, por seus serviços, está apresentada a seguir:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Salários, bônus e outras gratificações 4.252 802 7.888 4.176
Participação nos lucros 811
Benefícios 49 16 89 38
Encargos trabalhistas 985 160 1.913 966

5.286 978 10.700 5.180
(c) Estoques e outros ativos: Em 2021, a Companhia efetuou transações envolvendo 
aquisições de imóveis de partes relacionadas pelo valor de laudo de avaliação, com 
pagamento à vista, totalizando o valor de R$ 10.158 (2020 - R$ 73.426). (d) Outras 
transações com partes relacionadas:

31.12.2021
Resultado Ativo Passivo

Despesas
adminis-

trativas

Despesas
finan-
ceiras

Receitas
finan-
ceiras

Aplicações
financeiras

Passivo de
arrenda-

mento
Rodobens S.A (734)
Verhaw Locação de Equip. 

de Informática Ltda. (511)
Casa Bela Locação

de Imóveis e Part. (204) (75) (790)
Banco Rodobens S.A. 3.758 61.584
Outros (499) (17) (173)

(1.948) (92) 3.758 61.584 (963)
31.12.2020

Resultado Ativo Passivo
Despesas
adminis-

trativas

Despesas
finan-
ceiras

Receitas
finan-
ceiras

Aplicações
financeiras

Passivo de
arrenda-

mento
Rodobens S.A (513)
Verhaw Locação de Equip.

de Informática Ltda. (233)
Casa Bela Locação

de Imóveis e Part. (160) (69) (920)
Banco Rodobens S.A. 742 100.858
Outros (428) (13) (170)

(1.334) (82) 742 100.858 (1.090)
15. Investimentos: (a) Informações sobre investimentos:

Controladora
Quantidade de Percentual Patrimônio Lucro
ações e quotas de partici- líquido líquido/
possuídas (em pação (passivo a (prejuízo)

Em 31/12/2021 lotes de mil) direta % descoberto) do exercício
WV Holdings Ltd. 30.305 100,00 73.928 (5.996)
AF Tatuapé Veículos Ltda. 1.539 100,00 321 (10)
Delta Veículos Ltda. 5.419 100,00 1.889 (195)
DM Motors do Brasil Ltda. 35.833 85,52 25.123 (59)
Green Star Peças e Veículos Ltda. 10.378 58,64 4.148 (197)
GVC Geração de Valor

em Cobrança Ltda. 256 80,00 517 4.008

Controladora
Quantidade de Percentual Patrimônio Lucro
ações e quotas de partici- líquido líquido/
possuídas (em pação (passivo a (prejuízo)

Em 31/12/2021 lotes de mil) direta % descoberto) do exercício
Ilha Bela Companhia Securitizadora

de Créditos Financeiros 6.339 100,00 7.160 41
Itabens Participações Ltda. 1.000 100,00 1.035 (29)
Jaux Holdings Ltda. 3.256 75,29 (2.172) (3.347)
Juillan Holdings Ltda. 15.104 100,00 (1.368) (2.455)
Junas Holdings Ltda. 11.659 87,72 (102) (137)
Promogreen Promotora de Vendas e

Prestação de Serviços Ltda. 200 100,00 203 50
RCE Digital Ltda. 3.870 90,00 4.922 1.069
Rio Bahia Locação

de Imóveis Ltda. 1.864 93,77 2.148 650
RNI Negócios Imobiliários S.A. 14.746 33,69 624.110 8.465
Rodobens Administração de Ativos

Imobiliários Ltda. 128.010 100,00 137.216 (27.592)
Rodobens Locação

de Imóveis Ltda. 69.731 99,56 118.846 1.884
Rodobens Negócios 

e Soluções Ltda. 3.659 99,98 378 (28)
Rodobens Veículos Comerciais

Recife Ltda. 4.391 100,00 45 (58)
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 2.750 75,64 11.228 (4.354)
Sistem Fácil, Incorporadora Imobiliária

 - Goiânia I - SPE Ltda. 1.296.158 25,00 122.693 (3.164)
Rodobens S.A. 251.787 26,33 643.425 443.737

Controladora
Quantidade de Percentual Patrimônio Lucro
ações e quotas de partici- líquido líquido/
possuídas (em pação (passivo a (prejuízo)

Em 31/12/2020 lotes de mil) direta % descoberto) do exercício
WV Holdings Ltd. 30.305 100,00 61.963 (4.112)
AF Tatuapé Veículos Ltda. 1.539 100,00 333 (5)
Delta Veículos Ltda. 5.419 100,00 2.318 (168)
DM Motors do Brasil Ltda. 35.833 85,52 29.998 1.016
Green Star Peças e Veículos Ltda. 10.378 58,64 4.909 14
GVC Geração de Valor

em Cobrança Ltda. 2.212 100,00 (760) (1.523)
Ilha Bela Companhia Securitizadora de

Créditos Financeiros 6.339 100,00 10.350 (93)
Itabens Participações Ltda. 1.000 100,00 1.815 (6)
Jaux Holdings Ltda. 3.070 70,00 236 (354)
Juillan Holdings Ltda. 12.124 100,00 (1.894) (2.131)
Junas Holdings Ltda. 11.564 87,63 (59) 7
Promogreen Promotora de Vendas e

Prestação de Serviços Ltda. 200 100,00 555 (29)
RCE Digital Ltda. 3.870 90,00 5.191 752
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda.1.864 93,77 2.155 306
RNI Negócios Imobiliários S.A. 14.746 33,69 617.725 1.479
Rodobens Administração de Ativos

Imobiliários Ltda. 128.010 100,00 164.808 (11.313)
Rodobens Holding Ltda. 200 100,00 136 (38)
Rodobens Locação 

de Imóveis Ltda. 69.626 99,56 138.059 1.361
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 10 99,98 (3.245) (28)
Rodobens Veículos
  Comerciais Recife Ltda. 4.391 100,00 102 68
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 2.750 75,64 22.382 (155)
Sistem Fácil, Incorporadora Imobiliária

- Goiânia I - SPE Ltda. 1.296.158 25,00 132.900 26.815
Rodobens S.A. 251.787 26,33 719.263 209.270

(b) Movimentação dos investimentos: Controladora

Saldos em
31/12/2020

Integralização /
aquisição (venda)

de quotas/ações
Ajuste

patrimonial
Juros sobre

capital próprio
Distribuição

de dividendos

Ajuste de
avaliação

patrimonial

Ajustes de
economia

hiperinflacionária

Resultado de
participações

societárias
Saldos em

31/12/2021

Valor do
investi-

mento

Mais valia de
participação

societária Ágio
Saldos em

31/12/2021
WV Holdings Ltd. 61.965 (5.793) 23.753 (5.997) 73.928 73.928 73.928
AF Tatuapé Veículos Ltda. 5.614 (11) 5.603 322 5.281 5.603
Delta Veículos Ltda. 2.371 (305) (7) 25 (195) 1.889 1.889 1.889
DM Motors do Brasil Ltda. 25.653 (4.379) (97) 358 (50) 21.485 21.485 21.485
Green Star Peças e Veículos Ltda. 2.953 (432) (10) 35 (130) 2.416 2.416 2.416
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. (760) 1.000 (64) (2.984) 3.222 414 414 414
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 10.350 (3.260) 70 7.160 7.160 7.160
Itabens Participações Ltda. 1.815 (750) (30) 1.035 1.035 1.035
Jaux Holdings Ltda. 166 938 (2.739) (1.635) (1.635) (1.635)
Juillan Holdings Ltda. (1.893) 2.981 (2.455) (1.367) (1.367) (1.367)
Junas Holdings Ltda. (54) 94 (130) (90) (90) (90)
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda. 553 (400) 50 203 203 203
RCE Digital Ltda. 4.702 (1.106) 863 4.459 4.429 30 4.459
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 6.368 (616) 610 6.362 2.014 4.348 6.362
RNI Negócios Imobiliários S.A. 208.108 (706) 2.857 210.259 210.259 210.259
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. 164.808 (27.592) 137.216 137.216 137.216
Rodobens Holding Ltda. 136 (98) 38 38 38
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 137.447 (794) (20.210) 1.877 118.320 118.320 118.320
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. (3.243) 3.660 (10) (30) 377 377 377
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. 103 (58) 45 45 45
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 16.930 (4.116) (4.321) 8.493 8.493 8.493
Sistem Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE Ltda. 58.496 (1.957) (694) 55.845 30.675 25.170 55.845
Rodobens S.A. 191.273 (7.075) (128.691) (2.395) 116.298 169.410 169.410 169.410

893.861 8.673 (5.984) (7.075) (164.796) (8.302) 24.171 81.317 821.865 787.036 9.629 25.200 821.865
Provisão para perdas com investimentos - Passivo (Nota 22) (5.950) (3.092)

899.811 824.957
Controladora

Saldos em
31/12/2019

Integralização
/ aquisição
(venda) de

quotas/ações Cisão
Juros sobre

capital próprio
Distribuição

de dividendos

Ajuste de
avaliação

patrimonial

Ajustes de
economia

hiperinflacionária

Resultado de
participações

societárias
Saldos em

31/12/2020
Valor do

investimento

Mais valia de
participação

societária Ágio
Saldos em

31/12/2020
WV Holdings Ltd. 30.048 23.201 (8.830) 15.640 1.906 61.965 61.965 61.965
AF Tatuapé Veículos Ltda. 5.659 (45) 5.614 333 5.281 5.614
Delta Veículos Ltda. 2.486 (17) 10 (108) 2.371 2.371 2.371
DM Motors do Brasil Ltda. 24.892 (288) 145 904 25.653 25.653 25.653
Green Star Peças e Veículos Ltda. 2.868 (22) 14 93 2.953 2.953 2.953
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. 763 (1.523) (760) (760) (760)
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 10.442 (92) 10.350 10.350 10.350
Itabens Participações Ltda. 1.821 (6) 1.815 1.815 1.815
Jaux Holdings Ltda. 433 (267) 166 166 166
Juillan Holdings Ltda. 238 (2.131) (1.893) (1.893) (1.893)
Junas Holdings Ltda. (59) 5 (54) (54) (54)
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda. 6 578 (31) 553 553 553
RCE Digital Ltda. 1.855 2.391 456 4.702 4.672 30 4.702
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 6.225 (144) 287 6.368 2.020 4.348 6.368
RNI Negócios Imobiliários S.A. 203.221 (118) 5.005 208.108 208.108 208.108
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. 64.000 112.121 (11.313) 164.808 164.808 164.808
Rodobens Holding Ltda. 100 74 (38) 136 136 136
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 227 136.407 (24) 837 137.447 137.447 137.447
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. (3.215) (28) (3.243) (3.243) (3.243)
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. 35 68 103 103 103
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 17.048 (118) 16.930 16.930 16.930
Sistem Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE Ltda. 56.530 (782) 2.748 58.496 33.326 25.170 58.496
Rodobens S.A. 172.160 (3.546) (11.998) 1.074 33.583 191.273 191.273 191.273

32.130 292.796 547.629 (3.546) (13.066) (8.083) 15.809 30.192 893.861 859.032 9.629 25.200 893.861
Provisão para perdas com investimentos - Passivo (Nota 22) (5.950)

32.130 899.811
(c) Comentários sobre as principais movimentações relativas às empresas controladas e coligadas: A equivalência patrimonial foi calculada com base em demonstrações financeiras das controladas e coligadas na data-base 31 de dezembro de 2021 e 31 de 
dezembro de 2020. (i) Durante o ano de 2021, a Companhia integralizou capital em investidas: • Em abril de 2021, a Companhia integralizou capital por meio de integralização de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) na investida GVC Geração 
de Valor em Cobrança Ltda. no montante de R$ 1.000; • Em junho de 2021, a Companhia integralizou capital na investida Rodobens Negócios e Soluções Ltda. no montante de R$ 3.660 em moeda corrente. • Em setembro de 2021, a Companhia integralizou 
capital por meio de integralização de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) nas investidas Jaux Holdings Ltda., Juillan Holdings Ltda. e Junas Holdings Ltda. nos montantes, respectivamente, de R$ 938, 2.981 e 94; (ii) Durante o ano de 2020, a 
Companhia integralizou capital e, também, negociou participações societárias nas empresas investidas. As transações que foram realizadas junto a outras empresas do grupo Rodobens foram a valor de patrimônio líquido contábil. Estas transações são, 
substancialmente: • Em setembro de 2020, a Companhia adquiriu da RNI Negócios Imobiliários S.A., 324.039.647 ações da SPE Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE Ltda, pelo montante de R$ 56.530, a ser pago em 19 (dezenove) parcelas 
anuais e sucessivas, passando a deter 25% da investida (Nota 15). • Em setembro de 2020, a Companhia aumentou sua participação na investida Rodobens S.A. por meio de participações societárias que os acionistas subscritores detinham na Rodobens S.A. 
no montante de R$ 172.160 (Nota 23 (a)). • Em setembro e dezembro de 2020, a Companhia integralizou capital na investida Rodobens Administração de Ativos Ltda, respectivamente nos montantes de R$ 6.000 e R$ 58.000 em moeda corrente. (iii) Em 
decorrência da cisão da Rodobens S.A., a Companhia teve acervo de investimentos recebido no montante de R$ 547.629, sendo R$ 550.903 classificados como “Investimentos e sociedades coligadas e controladas em conjunto” e R$ 3.274 de provisão para 
perdas com investimentos classificados como “Outros passivos” no passivo não circulante (Nota 24(a)). (d) Investimentos em sociedades coligadas, controladas e controladas em conjunto:

Consolidado
2021 2020

Quantidade de Lucro Valor de Valor de
ações e quotas Percentual de líquido perda com Resultado de perda com Resultado de
possuídas (em participação Patrimônio (prejuízo) Valor do investimento participações Valor do investimento participações

Empresas lotes de mil) direta e indireta líquido do exercício investimento (passivo) societárias investimento (passivo) societárias
Empreendimentos Imobiliários - Sistema Fácil 69.003 (2.074) 3.891 71.741 (1.965) 7.706
Sistem Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE Ltda. 1.296.158 25,00% 122.693 (3.164) 55.845 (791) 58.496 2.748
Rodobens S.A. 251.787 26,33% 643.425 443.737 169.410 116.297 191.273 33.583
Outros 10 1 (742)

294.268 (2.074) 119.397 321.511 (1.965) 43.295
Abaixo estão demonstradas as movimentaçnoes dos investimentos: Consolidado

Ajuste de Integralização / Adiantamento Resultado com
Saldo em Distribuição Juros sobre o avaliação aquisição (venda) para futuro participações Saldo em

Empresas 31/12/2020 de dividendos capital próprio patrimonial de quotas/ações aumento de capital societárias 31/12/2021
Empreendimentos Imobiliários - Sistema Fácil 71.741 (8.309) (166) 1.858 3.879 69.003
Sistem Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE Ltda. 58.496 (1.860) (791) 55.845
Rodobens S.A. 191.273 (128.691) (7.075) (2.395) 116.297 169.410
Outros 1 9 10

321.511 (138.860) (7.075) (2.395) (157) 1.858 119.385 294.268
Investimentos com passivo a descoberto
Empreendimentos Imobiliários - Sistema Fácil (1.965) (120) 11 (2.074)
Total dos investimentos 319.546 (138.980) (7.075) (2.395) (157) 1.858 119.396 292.194

Consolidado
Ajuste de Integralização / Ingresso/baixa por

Saldo em Distribuição de Juros sobre o avaliação aquisição (venda) aquisição de controle Resultado com Saldo em
Empresas 31/12/2019 dividendos capital próprio patrimonial de quotas/ações em decorrência da Cisão participações societárias 31/12/2020
Empreendimentos Imobiliários - Sistema Fácil 64.035 7.706 71.741
Sistem Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE Ltda. (782) 56.530 2.748 58.496
Rodobens S.A. (11.998) (3.546) 1.074 172.160 33.583 191.273
Outros 2.096 (2.096)

2.096 (12.780) (3.546) 1.074 228.690 61.939 44.037 321.510
Investimentos com passivo a descoberto
Empreendimentos Imobiliários - Sistema Fácil (1.965) (1.965)
Total dos investimentos 2.096 (12.780) (3.546) 1.074 228.690 59.974 44.037 319.545

16. Intangível: Controladora
Em 31/12/2020 Marcas e patentes
Saldo inicial
Aquisição por meio de cisão 67
Saldo contábil líquido 67
Saldos em 31/12/2020
Custo total 155
Amortização acumulada (88)
Saldo contábil líquido 67
Em 31/12/2021
Saldo inicial 67
Aquisição 21
Amortização (12)
Saldo contábil líquido 76
Saldos em 31/12/2021
Custo total 176
Amortização acumulada (99)
Saldo contábil líquido 76
Taxas anuais de amortização - % 10%

Consolidado

Em 31/12/2020 Software
Marcas e
patentes

Mais valia de
investimentos (Nota 20)

Outros bens
Intangíveis Total

Saldo inicial 20 30 98 148
Aquisições por meio de Cisão 5.029 1.203 9.629 15.861
Aquisições 696 3 106 805
Ajuste de conversão 5 5
Alienação (234) (234)
Amortização (340) (32) (98) (470)
Saldo contábil líquido 5.176 1.174 9.659 106 16.115
Saldos em 31/12/2020 
Custo total 19.037 1.609 9.659 204 30.509
Amortização acumulada (13.861) (435) (98) (14.394)
Saldo contábil líquido 5.176 1.174 9.659 106 16.115
Em 31/12/2021 
Saldo inicial 5.176 1.174 9.659 106 16.115
Aquisições 2.397 26 459 2.882

Ajuste de conversão 28 28
Alienação (55) (55)
Amortização (1.291) (146) (98) (1.535)
Saldo contábil líquido 6.310 1.054 9.659 412 17.436
Saldos em 31/12/2021
Custo total 20.500 1.619 9.659 511 32.289
Amortização acumulada (14.189) (565) (99) (14.853)
Saldo contábil líquido 6.310 1.054 9.659 412 17.436
Taxas anuais de amortização - % 20% 10% 20%

17. Imobilizado: Controladora

Em 31/12/2020

Benfeitoria
em bens de
terceiros (i)

Móveis e
utensílios Veículos

Computadores
e periféricos Instalações

Obras em
andamento Total

Saldo inicial 30 30
Aquisições 240 240
Aquisições por meio de Cisão 5 164 32 2 203
Depreciação - (30) (15) - (1) (46)
Saldo contábil líquido 5 164 225 32 1 427
Saldo contábil
Saldos em 31/12/2020
Custo total 2.051 902 240 515 2 3.710
Depreciação acumulada (2.046) (738) (15) (483) (1) (3.283)
Saldo contábil líquido 5 164 225 32 1 427
Em 31/12/2021
Saldo inicial 5 164 225 32 1 427
Aquisições 2 8 5 69 84
Alienção (9) (1) (10)
Depreciação (1) (47) (24) (14) (1) (87)
Saldo contábil líquido 6 116 201 17 5 69 414
Saldo contábil
Saldos em 31/12/2021
Custo total 2.053 823 241 522 8 69 3.716
Depreciação acumulada (2.047) (707) (40) (505) (3) (3.302)
Saldo contábil líquido 6 116 201 17 5 69 414
Taxas anuais de depreciação - % 10% 3,19% a 20% 20% 10% 10%

Consolidado

Em 31/12/2020
Terras e
terrenos

Edifícios e
dependências

Benfeitorias em
bens de terceiros (i) Instalações

Móveis e
utensílios

Computadores
e periféricos Veículos

Máquinas e
equipamentos

Outros
bens

Obras em
andamento

Total imobilizado
de uso

Imóveis de
arrendamento (iii)

Total
Imobilizado

Saldo inicial 18.005 10.926 323 53 22 411 29.740 29.740
Aquisição por meio de Cisão 2.242 1.203 247 1.121 114 6 9.251 4.507 210 18.901 61.012 79.913
Aquisições 3 69 43 245 285 104 2.754 25 3.528 67 3.595
Ajuste de conversão (ii) 14.635 9.606 316 5 5 (132) 24.435 24.435
Alienação (8.699) (13.059) (10) (17) (200) (21.985) (21.985)
Depreciação (171) (77) (211) (190) (53) (25) (250) (1.356) (2.333) (572) (2.905)
Saldo contábil líquido 23.941 9.544 1.129 744 1.022 316 266 9.184 5.905 235 52.286 60.507 112.793
Saldos em 31/12/2020
Custo total 23.941 15.113 7.453 3.935 8.668 6.623 1.095 46.386 24.865 235 138.314 68.349 206.663
Depreciação acumulada (5.569) (6.324) (3.191) (7.646) (6.307) (829) (37.202) (18.960) (86.028) (7.842) (93.870)
Saldo contábil líquido 23.941 9.544 1.129 744 1.022 316 266 9.184 5.905 235 52.286 60.507 112.793
Em 31/12/2021
Saldo inicial 23.941 9.544 1.129 744 1.022 316 266 9.184 5.905 235 52.286 60.507 112.793
Aquisições 1 197 36 328 79 11 4.816 69 5.537 36 5.573
Ajuste de conversão (ii) (2.909) 13.121 168 3 14 19 10.416 10.416
Alienação (142) (25) (50) (7) (9) (220) (453) (6) (459)
Depreciação (279) (105) (270) (570) (55) (18) (455) (3.411) (5.163) (1.116) (6.279)
Saldo contábil líquido 21.033 22.386 1.079 653 733 347 259 8.739 7.310 84 62.623 59.421 122.044
Saldos em 31/12/2021
Custo total 21.033 28.234 4.742 4.355 7.430 5.320 1.106 45.292 27.393 84 144.989 67.618 212.607
Depreciação acumulada (5.848) (3.663) (3.702) (6.697) (4.973) (847) (36.553) (20.083) (82.366) (8.198) (90.563)
Saldo contábil líquido 21.033 22.386 1.079 653 733 347 259 8.739 7.310 84 62.623 59.421 122.044
Taxas anuais de depreciação - % 10% 20% 3,19% a 20% 10% 10%
(i) As benfeitorias em propriedades de terceiros referem-se a reformas nos prédios 
locados. As depreciações são conforme o prazo remanescente de vigência dos 
contratos de aluguel dos imóveis onde as benfeitorias foram realizadas; (ii) Os 
ajustes referem-se, substancialmente, a atualização por hiperinflação e variação 
cambial dos imobilizados da empresa Automotores Juan Manuel Fangio S.A., 
empresa sediada na Argentina. (iii) Referem-se a imóveis das empresas Rodobens 
Locação de Imóveis Ltda, Verdade Locação de Imóveis Ltda. e Rio Bahia Locação de 
imóveis Ltda. destinados a locação.
18. Fornecedores: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Ticket Serviços SA 17 74
Verhaw S. em T. da Informação Ltda 8 9 40 32
Fcamara C. e F. em Informática Ltda 114 358
Fitch Ratings Brasil Ltda 36 36
Virgo Companhia de Securitização 53 62 53 62
Fornecedores de materiais para as construções

de obras - RNI 48.476 25.682
Outros 398 509 5.233 5.268

626 580 54.270 31.044
19. Empréstimos: Encargos

financeiros
Consolidado

Modalidade 2021 2020
Capital de giro
Captação em moeda local

Plano Empresário
TR + juros de 8,30%

a 9,60% a.a. 137.978 112.987
Plano Empresário CDI + juros 3,50% a.a. 11.490
Plano Empresário 182% do CDI 1.218
CRI (Certificado de Recebíveis

Imobiliários)
CDI + juros de 1,70%

a 3,00% a.a. 156.401 178.861
CCB (Cédula de Crédito Bancário) Juros 14,85% a.a. 391
CCB (Cédula de Crédito Bancário) 115% a 180% do CDI 50 2.041

CCB (Cédula de Crédito Bancário)
CDI + juros de 1,40% a

4,28% a.a. 158.841 105.613
Empréstimo capital de giro Juros de 4,40% a.a. 27.505
Nota Promissória CDI + juros 3,10% a.a. 62.699

Outros
Cheque diferido

Mercedes-Benz - sem juros 57 486
Captação em moeda estrangeira

Resolução nº 4131/62
Variação Cambial +

juros anuais de 5,64% a.a. 30.968
528.734 458.852

Circulante (84.823) (171.354)
Não circulante 443.911 287.498
Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição, por ano de vencimento:

Consolidado
2021 2020

2022 105.448
2023 219.571 74.700
2024 118.422 21.374
2025 38.072 19.315
Após 2025 67.846 66.661

443.911 287.498
Em 7 de maio de 2021 a controlada RNI Negócios Imobiliários S.A. efetuou a 
contratação da 3° emissão de notas promissórias no montante de R$ 60.000, com 
amortização em 14 de maio de 2022 de R$ 5.000, em 14 de maio 2023 de R$ 5.000 
e em 14 de maio de 2024 de R$ 50.000, com a taxa contratada de 100% (cem por
cento) do CDI adicionado 3,19 a.a. Controladora Consolidado
20. Adiantamento de clientes: 2021 2020 2021 2020
Adiantamento de clientes por compra de imóveis 7.946 1.785 11.144 7.393
Adiantamento de clientes - RNI 

Negócios Imobiliários (i) 48.450 20.061
Outros adiantamentos de clientes 39 351 2.400 4.095

7.985 2.136 61.994 31.549
(i) Referem-se a recebimentos de clientes decorrentes das vendas de unidades em 
construção, onde os valores recebidos são superiores aos créditos a receber em
razão do percentual de conclusão da obra. Consolidado
21. Credores diversos: 2021 2020
Recursos de parceiros e contas a pagar

por aquisição de imóveis (i) 574.575 398.768
Outros 241 9

574.816 398.777
Circulante (221.375) (63.820)
Não circulante 353.441 334.957
(i) São, substancialmente, compromissos assumidos na compra de terrenos 
registrado na rubrica de “Estoques” como “Imóveis a comercializar”. O saldo é 
substancialmente referentes a pagamentos por VGV, onde a atualização do saldo a 
pagar é efetuada com base nas mesmas condições dos contratos de compra e venda 
das unidades ou pelo valor mínimo atualizado.
22. Outros passivos: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Contas a pagar por negócios imobiliários 26.106 22.433
Outros (i) 3.163 6.047 4.973 13.197

3.163 6.047 31.079 35.630
Circulante (69) (97) (28.978) (31.025)
Não circulante 3.094 5.950 2.101 4.605
(i) Refere-se, substancialmente, a provisão para perdas de investimentos e créditos 
de terceiros da Empresa Rodobens S.A. de Ahorro Para Fines Determinados.

23. Provisão para contingências e depósitos judiciais: (a) A Companhia 
apresenta os seguintes passivos, e correspondentes depósitos judiciais, 
relacionados às contingências: Controladora Consolidado

2021 2021
Montante

provisionado
Montante

provisionado
Depósitos

judiciais
Tributárias 131 154 1.967
Trabalhistas e previdenciárias 1.848 13.432
Cíveis 5.727 101
Outras 875 1.303

131 8.604 16.803
Controladora Consolidado

2020 2020
Montante

provisionado
Montante

provisionado
Depósitos

judiciais
Tributárias 131 154 2.036
Trabalhistas e previdenciárias 1.785 6.960
Cíveis 6.846 24
Outras 988 1.205

131 9.773 10.225
A Companhia é parte envolvida em litígios trabalhistas, cíveis e tributários, em 
andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na 
judicial. As provisões constituídas na data das demonstrações financeiras da 
Companhia são baseadas na posição de seus consultores legais internos e/ou 
externos, envolvendo riscos de perda classificados pela diretoria como prováveis 
(passivos contingentes) e são consideradas pela diretoria suficientes para fazer face 
aos eventuais desembolsos por conta do desfecho desses litígios. Em 31 de 
dezembro de 2021, a Companhia tem ações de naturezas tributária, cível e 
trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela diretoria como possíveis 
(passivos contingentes), com base na avaliação de seus consultores jurídicos, no 
montante de R$ 222 (2020 - R$ 3.844) da controladora e R$ 47.634 (2020 - 
R$ 35.458) do consolidado, para as quais não há provisão constituída.
(b) Movimentação de provisão de contingências:

Consolidado

Tribu-
tárias Total

Trabalhista
e previden-

ciárias
Tribu-
tárias Cíveis Outras Total

Em 01/01/2020 131 131 131 54 185
Efeito da cisão 1.988 20 7.570 846 10.424
Constituições 36 3 1.115 102 1.256
Reversões (239) (1.839) (14) (2.092)
Em 31/12/2020 131 131 1.785 154 6.846 988 9.773
Constituições 153 2.937 6 3.096
Reversões (90) (4.056) (119) (4.265)
Saldo em 31/12/2021 131 131 1.848 154 5.727 875 8.604
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24. Patrimônio líquido: (a) Capital social: Em abril de 2020 a Companhia aumentou 
seu capital social, via integralização de moeda corrente em R$ 1.000, passando o 
capital social da Companhia de R$ 33.879, para R$ 34.879, sem emissão de novas 
ações. Em julho de 2020 a Companhia aumentou seu capital social, via integralização 
de moeda corrente em R$ 2.000, passando o capital social da Companhia de 
R$ 34.879, para R$ 36.879, sem emissão de novas ações. Em 31 de agosto de 2020 
deliberou a cisão parcial da Rodobens S.A., empresa do mesmo grupo econômico, 
com consequente versão do acervo cindido para a Rodobens Corporativa S.A., que se 
justifica a fim de simplificar e racionalizar a estrutura de ativos das sociedades, 
segregando de forma estratégica as atividades operacionais do grupo. Com a versão 
do acervo cindido, o capital social da Rodobens Corporativa S.A. foi aumentado em 
R$ 816.989, passando de R$ 36.879 para R$ 853.868. Os principais números 
cindidos foram, conforme laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil na data 
base de 31 de julho de 2020. Cabe destacar que as variações patrimoniais entre a 
data do laudo, 31 de julho de 2020, e a data da deliberação da cisão, 31 de agosto de 
2020, foram, substancialmente, absorvidas pela Rodobens Corporativa S.A., 
conforme previsto no “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da GV Holding S.A. 
com Versão do Acervo Cindido à Rodobens Corporativa S.A.” Os saldos que foram 
vertidos para a Companhia estão compostos por: 
Ativo Passivo
Caixa e equivalentes de caixa e

aplicações e títulos
  e valores mobiliários 100.000

Provisões para perdas
   com investimentos 3.274

Demais ativos 33.545 Demais passivos 3.384
Ativos não circulantes mantidos

para venda 117.665 Total de passivo 6.658
Propriedades para investimento 2.418 Patrimônio líquido
Investimentos e sociedades

coligadas e controladas em conjunto 550.903 Capital social 816.989

Intangível 65
Ajustes de avaliação
  patrimonial (20.216)

Imobilizado 219 Reservas de lucros 1.384
Total de

patrimônio líquido 798.157

Total de ativo 804.815
Total de passivo e
  patrimônio líquido 804.815

Dentre os R$ 100.000 de caixa e equivalentes de caixa e aplicações e títulos e valores 
mobiliários, R$ 60.489 referem-se a caixa e equivalentes de caixa. Os investimentos 
em controladas adquiridos por meio de cisão foram consolidados a partir da data em 
que a Companhia passou a deter o controle. Tais investimentos apresentaram um 
resultado de janeiro de 2020 até a data da cisão, não consolidado na demonstração 

de resultado de 2020 da Companhia, no montante conforme segue (i): 

Consolidado

Resultado 2020
não consolidado
antes da cisão(i)

2021 2020 2020
Receita líquida de vendas

e prestação de serviços 633.302 208.513 183.829
Custo das vendas e serviços prestados (490.843) (167.219) (143.863)
Lucro bruto 142.459 41.294 39.967
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas (73.408) (22.640) (18.418)
Administrativas (107.985) (52.311) (33.849)
Outras receitas (despesas)

operacionais, líquidas (13.669) 18.151 (2.855)
Resultado de participações societárias 119.397 43.295 4.003
Lucro (prejuízo) operacional 66.794 27.789 (11.152)
Receita financeira 63.486 33.698 40.126
Despesa financeira (51.759) (30.962) (43.523)
Resultado financeiro 11.727 2.736 (3.397)
Lucro (prejuízo) antes do imposto

de renda e da contribuição social 78.520 30.524 (14.548)
Imposto de renda e contribuição social (14.292) (5.020) (4.980)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 64.229 25.504 (19.528)
Atribuível a:
Acionistas/ sócios da

Rodobens Corporativa 52.544 19.494 (10.752)
Participação dos acionistas/

sócios não controladores 11.685 6.010 (8.776)
64.229 25.504 (19.528)

Em setembro de 2020 a Companhia aumentou seu capital social, mediante aporte ao 
capital social da Companhia das participações societárias que os acionistas 
subscritores detinham na Rodobens S.A., no montante de R$ 172.160, com emissão 
de 164.119.152 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 
dezembro de 2020 a Companhia aumentou seu capital social, via integralização de 
créditos em conta corrente que os acionistas possuíam junto à empresa Rodobens 
S.A no montante de R$ 33.001, passando o capital da Companhia de R$ 1.026.028 
para R$ 1.059.029. Em janeiro de 2021 a Companhia aumentou seu capital social, 
via integralização de moeda corrente em R$ 10.717, com integralização de 
13.347.390 ações.

(b) Destinação dos lucros: A reserva legal é constituída anualmente com a destinação 
de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A 
reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá 
ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar capital. Em 31 de dezembro de 
2021, foi constituída reserva legal no montante de R$ 2.627 (2020 - R$ 465), que 
corresponde a 5% do lucro líquido apurado no exercício. Aos acionistas da 
Companhia é assegurado dividendos mínimos obrigatórios anuais, não cumulativos, 
equivalentes a 25% do lucro líquido operacional do exercício, ajustado de acordo com 
o artigo 202 da Lei 6.404/76. Em 2021 ocorreram distribuições de lucros e dividendos 
no montante de R$ 64.939, sendo R$ 24.939, R$ 20.000 e R$ 20.000 correspondentes 
a dividendos intercalares distribuídos, respectivamente, em 25 de outubro de 2021, 
14 de dezembro de 2021 e 29 de dezembro de 2021. Adicionalmente, em 30 de abril 
de 2021 e 25 de outubro de 2021 foram distribuídos, respectivamente, R$ 2.208 e R$ 
35.062 referentes a retenção de lucros. Em 31 de dezembro de 2021 o saldo 
remanescente do lucro líquido do exercício de 2021 no valor de R$ 9.149 está 
disponível na rubrica “Retenção de lucros” (2020 - R$ 34.897). (c) Ajustes de 
avaliação patrimonial: (i) Ajustes acumulados de conversão: Correspondem aos 
registros contábeis de ajustes de variação cambial sobre investimentos diretos e 
indiretos no exterior, substancialmente relativos à W.V. Holdings Ltd., controladora da 
Automotores Juan Manoel Fangio S.A., Rodobens Argentina S.A. e Rodobens 
Internacional S.A., as quais são investidas da Companhia e com efeitos de 
equivalência via DM Motors do Brasil Ltda, Delta Veículos Ltda. e Green Star Peças e 
Veículos Ltda. (ii) Instrumentos financeiros derivativos das investidas: 
Correspondem à participação no resultado abrangente referente ao valor justo dos 
títulos e valores mobiliários e ao valor justo sobre hedge accounting nas investidas. 
(d) Ajustes de economia hiperinflacionária: As investidas DM Motors do Brasil Ltda. 

e WV Holding Ltd. possuem participações societárias em empresas estabelecidas na 
Argentina. Durante os anos de 2021 e 2020 a Argentina foi declarada país com 
economia hiperinflacionária, no qual a Companhia aplicou o CPC 42 - “Contabilidade 
em Economia Hiperinflacionária”, sendo que os efeitos foram refletidos pela 
equivalência no patrimônio líquido da Companhia no montante de R$ 24.171 (2020 
- R$ 15.810). (e) Transação com não controladores: Principais transações em 2021: 
• Compra de ações que gerou uma redução de participação de acionistas não 
controladores no montante de R$ 360; • Venda de ações que gerou um aumento de 
participação de acionistas não controladores no montante de R$ 587. Principais 
transações em 2020: • Compra de ações que gerou uma redução de participação de 
acionistas não controladores no montante de R$ 1.540; • Venda de ações que gerou 
um aumento de participação de acionistas não controladores no montante de 
R$ 1.241.
25. Imposto de renda e contribuição social: A reconciliação entre a despesa de 
imposto de renda e de contribuição social pela alíquota nominal e pela efetiva está
demonstrada a seguir: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Lucro antes do imposto de renda

e contribuição social 51.894 18.377 78.520 30.524
Imposto calculado com base

em alíquotas de imposto locais - 34% 17.644 6.248 26.697 10.378
Adições e Exclusões
Resultado com participações

em coligadas e controladas (27.648) (10.265) (40.595) (14.720)
Juros sobre o capital próprio 2.405 1.206 2.405 1.206

Efeito das empresas tributadas
pelo lucro presumido - - (3.977) 6.716

Prejuízos fiscais não reconhecidos 5.973 1.246 25.089 2.166
Outras adições (exclusões) permanentes 976 447 4.673 (726)
Encargo fiscal (650) (1.118) 14.292 5.020
Imposto de renda

e contribuição social correntes (11.404) (4.750)
Imposto de renda

e contribuição social diferidos 650 1.118 (2.863) 975
IRPJ e CSLL (lucro real) 650 1.118 (14.267) (3.775)
(+) IRPJ e CSLL (lucro presumido) - - (25) (1.245)
IRPJ e CSLL no resultado 650 1.118 (14.292) (5.020)
Alíquota efetiva -1,3% -6,1% 18,2% 16,4%
26. Receitas líquidas de vendas e de serviços prestados: Consolidado
Receita de vendas e prestação de serviços 2021 2020
Receita bruta de vendas de mercadorias 68.414 25.963
Receita da incorporação imobiliária 633.997 221.501
Receita de prestação de serviços 39.025 18.482
Receita de venda de imóveis 57.638 17.443
Receita de locação de imóveis 6.919 3.463
Impostos sobre vendas (23.619) (9.108)
Devoluções e vendas canceladas (149.072) (69.231)
Receita líquida total 633.302 208.513
27. Custos das vendas e dos serviços prestados: Consolidado
Custos das vendas e dos serviços prestados 2021 2020
Custo de incorporação imobiliária 355.555 116.008
Custo de imóveis 74.061 24.111
Custo de automóveis e agregados 52.868 22.820
Outros 8.359 4.280
Total custos 490.843 167.219
28. Despesas com vendas: Consolidado

2021 2020
Pessoal (inclui comissões sobre vendas) 3.370 1.699
Comissão sobre vendas por terceiros 31.167 8.169
Despesa de propaganda e publicidade 24.990 8.800
Serviços prestados por terceiros 2.017 616
Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa 5.529 731
Outras 6.335 2.625

73.408 22.640
29. Despesas administrativas: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Despesas com pessoal 13.759 6.425 51.421 22.775
Serviços de terceiros 2.730 1.436 11.977 5.654
Despesas com aluguéis e condomínios 1.839 169 2.348 397
Serviços de tecnologia e telefonia 99 202 2.179 1.208
Despesas de viagens 32 18 1.083 472
Depreciação e amortização 786 891 3.815 2.696
Impostos, taxas e contribuições 660 215 4.953 3.408
Combustível 70 21 74 21
Energia elétrica 51 5 179 58
Comunicação 160 46 634 400
Limpeza e vigilância 288 133 1.372 792
Despesas indedutíveis 1.002 110 7.116 2.480
Provisões (reversões)

e perdas com ações judiciais (1.169) (822)
Indenizações administrativas 50 221 234
Materiais de uso e consumo 65 48 14.633 9.375
Despesas compartilhadas 252 72 1.052 393
Outras 2.082 692 6.097 2.770

23.925 10.483 107.985 52.311
30. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Resultado na alienação de investimentos (i) (13.064) (2.855) (13.065) 27.096
Outras (ii) (165) (212) (604) (8.945)

(13.229) (3.067) (13.669) 18.151
(i) Referem-se, substancialmente, a resultado na alienação de imóveis a terceiros 
(Nota 12 (ii)). (ii) Referem-se, substancialmente, a despesas de intermediações 
diversas e despesas em garantia da RNI Negócios Imobiliários S.A.

31. Resultado financeiro: Controladora Consolidado
Receitas financeiras 2021 2020 2021 2020
Rendimento de aplicações financeiras,

interfinanceiras e títulos e valores mobiliários 4.850 559 10.128 3.909
Rendimentos com debêntures 7 1 8
Variações monetárias ativas 2.144 534 40.927 22.714
Juros ativos 2.265 965 13.450 6.957
Descontos obtidos 22 55 36 57
Receitas financeiras sobre contratos

de mútuos 60 18 181 35
Demais receitas financeiras 181 9 291 558
Tributos incidentes sobre receita financeira (443) (99) (1.528) (540)

9.079 2.048 63.486 33.698
Despesas financeiras
Variações monetárias passivas (1) (2)
Juros e encargos sobre empréstimos

e financiamentos (25.438) (11.210)
Despesa de instrumentos

financeiros derivativos (1.611)
Obrigações com arrendamento financeiro (89) (159) (203) (157)
Outros juros passivos (627) (69) (70) (660)
Desconto concedidos (607) (79) (7.838) (3.155)
Despesa de financiamentos

e empresas ligadas (49) (30)
Atualização monetária sobre hiperinflação (9.879) (4.159)
Demais despesas financeiras (26) (6) (8.282) (9.978)

(1.349) (314) (51.759) (30.962)
7.730 1.734 11.727 2.736

32. Resultado por ação (básico e diluído): 2021 2020
Lucro do exercício 52.544 19.494
Número de ações durante o período (mil) 970.762 328.418
Resultado por ação - básico e diluído 0,0541 0,0594
33. Cobertura de seguros: O grupo possui um programa de gerenciamento de riscos 
com o objetivo de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis 
(informação não auditada) com o seu porte e operação. As coberturas foram 

contratadas por montantes considerados suficientes (informação não auditada) pela 
administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua 
atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores 
de seguros. Em 31 de dezembro de 2021, o grupo possui apólices cobrindo sua frota 
em 100% da tabela FIPE, seus imóveis no valor máximo de R$4.350, suas operações 
de incorporação imobiliária no valor máximo de R$456.310 e outras coberturas 
envolvendo outros bens patrimoniais e danos materiais no valor máximo de 
R$44.436.
34. Outras divulgações sobre fluxos de caixa: (a) Reconciliação da dívida líquida:

Controladora

Mútuo
financeiro

Passivo de
arrenda-

mento
Total da

dívida

Caixa e
equiva-

lentes
Dívida

líquida
Dívida líquida

em 31/12/2019 (51) (51)
Movimentações que

afetaram o fluxo de caixa
Captações / saída (600) 2.610 2.010 2.010
Pagamento de principal (764) (764) (764)
Pagamento de juros (158) (158) (158)
Movimentação do caixa (67.962) (67.962)
Movimentações que não

afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros 158 158 158
Dívida líquida

em 31/12/2020 (600) 1.846 1.246 (68.013) (66.767)
Movimentações que

afetaram o fluxo de caixa
Captações / saída 600 600 600
Pagamento de principal (791) (791) (791)
Pagamento de juros (132) (132) (132)
Movimentação do caixa 4.167 4.167
Movimentações que não

afetaram o fluxo de caixa
Variações monetárias 1.083 1.083 1.083
Provisão de juros 132 132 132
Dívida líquida

em 31/12/2021 2.138 2.138 (68.846) (61.708)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Acionistas
Rodobens Corporativa S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Rodobens 
Corporativa S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da 
Rodobens Corporativa S.A. e suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o 
balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Rodobens Corporativa 
S.A. e da Rodobens Corporativa S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2021, 
o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o 
desempenho consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), 
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para as controladas que atuam com 
incorporação imobiliária. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à 
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Ênfase: Reconhecimento de receita: Conforme descrito na Nota 2, as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas incluem controladas que 
atuam em incorporação imobiliária, que seguem as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às 
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a 
determinação da política contábil adotada dessas controladas, para o 
reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária 
não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o 
entendimento manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP n.º 02/2018 
sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não está ressalvada em 
relação a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A diretoria da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 

outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas: A diretoria da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades 
de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), para as controladas que atuam com incorporação imobiliária, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 

nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e 
suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 

relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se 
essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma 
opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente 
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto, 19 de abril de 2022

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda. Rodrigo de Camargo
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP219767/O-1

2021 2020
Capital social integralizado Capital social integralizado

Ações ordinárias Ações preferenciais Total de ações Ações ordinárias Ações preferenciais Total de ações
Acionistas pessoas físicas 560.784.323 411.089.508 971.873.831 554.215.390 404.311.051 958.526.441

560.784.323 411.089.508 971.873.831 554.215.390 404.311.051 958.526.441

Consolidado

Empréstimos
Mútuo

financeiro
Instrumentos

financeiros derivativos
Passivo de

arrendamento
Total da

dívida
Caixa e

equivalentes
Dívida

líquida
Dívida líquida em 31/12/2019 21.934 (140) 21.794 (36.606) (14.812)
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Saldo inicial por aquição 457.512 7.701 (11.224) 453.989 453.989
Captações / saída 62.101 (2.207) 2.610 62.504 62.504
Pagamento de principal (91.008) 2.321 (764) (89.451) (89.451)
Pagamento de juros (10.986) (158) (11.144) (11.144)
Movimentação do caixa (162.494) (162.494)
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros 13.388 140 158 13.686 13.686
Variações monetárias e cambiais 5.911 (35) 5.876 5.876
Dívida líquida em 31/12/2020 458.852 5.494 (8.938) 1.846 457.254 (199.100) 258.154
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Captações / saída 280.678 280.678 280.678
Pagamento de principal (215.735) (5.188) 6.143 (839) (215.619) (215.619)
Pagamento de juros (33.672) (203) (33.875) (33.875)
Movimentação do caixa - 47.021 47.021
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Adição por novos contratos 729 729 729
Atualização monetária 1.083 1.083 1.083
Provisão de juros 36.580 251 36.831 36.831
Variações monetárias e cambiais 2.031 2.795 4.826 4.826
Dívida líquida em 31/12/2021 528.734 306 2.867 531.907 (152.079) 379.828

DIRETORIA
Waldemar Verdi Júnior

Diretor Presidente
Milton Jorge de Miranda Hage

Diretor Vice-Presidente
Flávio Lopes Ferraz

Diretor Geral

Dorival Dutra da Silva
Diretor Administrativo

Márcio Anisio Haddad
Diretor

CONTADOR
Marcel Pinheiro Orlandini - Contador CRC 1SP259667/O-0

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei 
n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE I e II MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
LILIAN MARTINE 1258885549 226.842.328-06 23 18 
LILIAN MARTINE 1258885549 226.842.328-06 15 23 

LUCAS HENRIQUE CLARO RIBEIRO 45184121 375.451.508-05 16 06 
MARIA TEREZA SILVA FRANCESE 20020735 144.474.356-24 13 07 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

BRUNO CÉSAR VARGAS PEREIRA e MARIANA ALVES CHA-
GAS. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido 
em Cândido Mota, SP, no dia 24 de abril de 1995, fi lho de ADILSON 
PEREIRA e de ROSIMEIRE APARECIDA PENA VARGAS PEREI-
RA. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, divorciada, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de junho de 1996, fi lha de 
EDSON ANGELO CHAGAS e de CLÁUDIA APARECIDA ALVES. 

EDER PANTANO NEVES e MAYSA SOUZA CASSIM. Ele, de 
nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 29 de março de 1989, fi lho de JALDO 
CORREIA NEVES e de SIDERLEI PANTANO CARDOZO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de dezembro de 1998, fi lha de 
RIBERTO LEOPOLDINO CASSIM e de MARIA SOUZA CASSIM. 

FELIPE RODRIGUES SOBRADIÉL e ROSELEI CRISTINA BE-
LARMINO. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciário, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de janeiro de 
1997, fi lho de JOSÉ RICARDO SOBRADIÉL e de LUCIANA MARIA 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, cuidadora, divorciada, 
nascida em Sales, SP, no dia 18 de janeiro de 1978, fi lha de BENE-
DITO BELARMINO e de ROSÂNGELA IZABEL GALDINO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 20 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi -
cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:

JAIME VELASQUES CAETANO e JUALICE DE ALMEIDA SANTOS,
sendo ELE fi lho de JUVENAL CAETANO DA SILVA e de CASTORINA VE-
LASQUES CAETANO sendo ELA fi lha de ANGELO JOSÉ DOS SANTOS e 
de JURANDIR CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SANTOS;

ROGERIO MARIA JUNIOR e BEATRIZ ZUIM COLASSIOL, sendo ELE fi -
lho de ROGERIO MARIA e de LUCINEIA APARECIDA BORGES CARNEI-
RO MARIA sendo ELA fi lha de CLACIR COLASSIOL e de MARTA SILENE 
ZUIM COLASSIOL;

CLAUDEMIR DA SILVA VENANCIO e RIVANIA SILVA CABRAL, sendo 
ELE fi lho de ELIAS VENANCIO e de MARIA IZILDA DA SILVA VENANCIO 
sendo ELA fi lha de AGNALVA SILVA CABRAL;

VICTOR FUMIS FACHINI e GABRIELLA RAYES GOMES DOS SANTOS,
sendo ELE fi lho de Alexandre Matioli Fachini e de Claudia Regina Fumis 
Fachini sendo ELA residente e domiciliada no 2º subdistrito desta cidade, 
fi lha de Paulo Dimas Gomes dos Santos e de Adriana Rayes Gomes dos 
Santos;

MICHAEL HENRIQUE TIBÉRIO e MAYRA CRISTINA CORONATO, sendo 
ELE fi lho de ANDERSON HENRIQUE TIBÉRIO e de FABIANA DE OLIVEI-
RA SANTOS sendo ELA fi lha de MARCIO APARECIDO CORONATO e de 
LUCELINA CRISTINA DA COSTA, brasileiros e residentes neste 3º subdis-
trito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/04/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi cial 
do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, 
SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:

PAULO HENRIQUE BARBOSA e CIBELE VITORINO DE PAULA, sendo 
ELE fi lho de PAULO CESAR BARBOSA e de ROSEMEIRE APARECIDA 
DA SILVA BARBOSA sendo ELA fi lha de VAELTER DE PAULA e de DÉBO-
RA CRISTINA VITORINO;

LEANDROS SANTOS BRITO e FLÁVIA MARTA ZANETTI OLICÉRIO,
sendo ELE residente e domiciliado no 2º subdistrito desta cidade, fi lho 
de JOSÉ DE JESUS BRITO e de MARIETA SANTOS BRITO sendo ELA 
fi lha de WILSON FRANCISCO OLICÉRIO e de MARIA LUIZA ZANETTI, 
brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 22/04/2022.
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O Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) 
vai inovar este ano com a re-
alização de um grande Show 
de Prêmios para os sócios da 
entidade em comemoração ao 
mês do trabalho (maio).

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindi-
cato, todos os trabalhadores 
sócios da entidade das quatro 
categorias: Etanol, Farma-
cêutico, Químicos e Recicla-
gem poderão participar do 
sorteio – “Nossos diretores 
estão visitando as empresas 
entregando um cupom para 
cada trabalhador para que 
eles concorram a Show de 
Prêmios que vai ser no dia 
04 de junho”, salientou o 
presidente.

Ao todo serão 36 prêmios 
sendo uma TV 50 polegadas 
4K, duas TVs 32 polegadas, 
três bicicletas e 30 cestas 
básicas.

O sorteio será às 9h00 do 
dia 04 de junho ao vivo pelas 
redes sociais do Sindalquim 
direto da Colônia de Férias 
em Sales.

“Se você trabalhador ainda 
não é associados – associe-se 
fortaleça nossa luta e parti-
cipe dos sorteios”, fi nalizou 

Sorteio do Show de Prêmios 
Sindalquim acontece em junho

MÊS DO TRABALHADOR 

Todos os trabalhadores sócios do Sindalquim poderão participar do sorteio no dia 04 de junho

Sorteio
online

FRENTISTAS

Clube de Pesca dos Frentistas está a 
disposição da categoria em Cardoso 
O Sindicato dos Frentistas 
têm uma opção de lazer 
no município de Cardoso 
(127,2 Km de Rio Preto) é o 
Rancho de Pesca da catego-
ria.
Para utilizar o espaço que 
fi ca a poucos metros da 
prainha de Cardoso, o fren-
tista pode fazer sua a reser-
va exclusivamente pelo te-
lefone 17 3219-9400.
Ao todo são 08 ranchos in-
dividuais para que o frentis-
ta e seus dependentes pos-
sam desfrutar momentos de 
descanso e diversão.
No local existe uma piscina 
coletiva para atender a to-
dos da família frentista.

FESTA DO TRABALHADOR

Fecomerciários: 1º de maio em Avaré terá a 
cerca de 170 comerciários de Rio Preto e região
A Fecomerciários (Federação 
dos Empregados no Comér-
cio do Estado de São Paulo) 
está nos preparativos fi nais 
da grande festa de 1º de maio 
(Dia do Trabalhador) no seu 
Centro de Lazer na cidade de 
Avaré.
Delegações dos 77 sindicatos 
de comerciários do Estado es-
tão organizando suas carava-
nas para esse grande dia que 
terá seus momentos de refl e-
xão sobre as lutas da classe 

trabalhadora e da família comer-
ciaria como também um dia de 
descanso e diversão.
O Sincomerciários Rio Preto 
(Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Rio Preto e região) 
vai estar presente com uma de-
legação de com pouco mais de 
170 comerciários sócios-titular 
da entidade.  
Segunda Larissa Toledo, asses-
sora do sindicato, inicialmente 
seria apenas dois ônibus que 
atenderia cerca de 120 comerci-

          Delegações 
dos 77 sindicatos 
de comerciários do 
Estado estão orga-
nizando suas ca-
ravanas para esse 
grande dia “

“ ários, porém com a grande pro-
cura a diretoria do Sincomerciá-
rios, por meio de sua presidente 
Márcia Caldas decidiu disponi-
bilizar mais um ônibus, totali-
zando mais 50 trabalhadores do 
comércio. 
No que diz respeito ao lazer os 
trabalhadores poderão no perío-
do da tarde desfrutar do parque 
aquático e para fi nalizar a festa 
vai rolar um show de encerra-
mento com uma grande dupla 
de renome do mundo sertanejo. 

O SETH (Sindicato dos 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade) tem algumas 
negociações em andamento 
que tem sua data base o pri-
meiro semestre.

Segundo Sergio Paranhos, 
presidente do sindicato, no 
mês de março as negociações 
coletivos do setor de Lavan-
derias estão bem avançadas e 
podem ter um defi nição na pró-
xima semana.  Ele destaca que 
a demora se deve a detalhes 
de algumas cláusulas sociais 
que estão sendo finalizadas. 
“Esperamos repor as perdas 
(infl ação) dos últimos 12 me-
ses” destacou Paranhos.

Por sua vez em maio as 
tratativas dizem respeito aos 
trabalhadores do setor de 
Compra, Venda e Locação 
de Imóveis (Imobiliárias), já 
aconteceram três reuniões com 

CAMPANHA SALARIAL

SETH: negociações do 
1ºsemestre avançam

o sindicato patronal. “As tra-
tativas avançaram um pouco, 
nós estamos com a proposta 
de inclusão de algumas novas 
cláusulas, as mesmas estão 
sendo analisadas pelo SECOVI 
(sindicato patronal)’, salientou 
o presidente do sindicato.

Em maio é a data base 
também dos trabalhadores 
de Limpeza Pública as ne-
gociações são feitas em duas 
frentes um com o Selur (sin-
dicato patronal) e de forma in-
dividualizadas com a empresas 
Constroest.

Para encerrar as tratativas 
do primeiro semestre no mês 
de junho é a data base dos tra-
balhadores de Institutos de Be-
leza o sindicalista destaca que 
mesmo parecendo estar longo 
as conversas já foram iniciadas 
para adiantar um possível fe-
chamento do Acordo.



‘Notas de fim’


