
POLÍTICA

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores nossas Demons-
trações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2021. Colocamo-nos a inteira disposição de todos para prestar quaisquer esclare-
cimentos que julgarem necessários. Fortaleza-Ceará, 31 de dezembro de 2021. Mateus Varella Freire - Diretor Presidente.

BALANÇO PATRIMONIAL
    dez/21  dez/20
A t i v o
Circulante  
Caixa e equivalentes de caixa  1.260  7.229
Contas a receber de clientes  15.129  11.737
Estoques  24.257  19.656
Adiantamentos e outros  10.419  6.188
Impostos e contribuições a recuperar  16.950  13.178
Despesas antecipadas  230  865

Total do ativo Circulante  68.246  58.851
Não circulante
Impostos a recuperar  -242  -242
Despesas antecipadas  89  69
Adiantamentos e outros  -  -
Depósitos judiciais  -  -
Outras contas a receber  -  -
Imobilizado  33.445  31.284
Intangível  54  48

Total do ativo não circulante  33.346  31.159

Total do ativo  101.592  90.010

  dez/21  dez/20
P a s s i v o   
Circulante   
Empréstimos e financiamentos com terceiros   
Fornecedores  4.168  4.675
Impostos e contribuições a recolher  2.889  1.978
Salários e férias a pagar  1.081  1.020
Partes relacionadas - Juros a pagar  2.848  6.361
Adiantamentos de clientes  454  486
Provisões diversas  1.334  3.554
Outras contas a pagar  283  0
Total do passivo circulante  13.057  18.074
Não circulante   
Empréstimos e financiamentos com terceiros   
Partes relacionadas - Mútuos  30.353  23.000
Impostos e contribuições a recolher  -  -
Provisões diversas  89  -
Total passivo não circulante  30.442  23.000
Patrimônio líquido
Capital social  48.570  27.000
Reservas de capital    62
Reserva Legal    1.804
Reserva de Incentivos Fiscais    656
Reserva de Lucros  9.524  19.177
Ajustes de Exercícios Anteriores    237
  58.094  48.936
Total do passivo e patrimônio líquido  101.592  90.010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
    dez/21  dez/20
Receita operacional bruta   
 Venda de produtos e serviços    98.019  88.636
    98.019  88.636 
Deduções
 Impostos sobre as vendas  -7.816  -6.960
 Devoluções e abatimentos  -4  -174
    -7.820  -7.134
Receita operacional líquida  90.200  81.502
Custos dos produtos vendidos e dos
 serviços prestados  -59.659  -48.854 
Lucro bruto  30.540  32.647
Receitas (despesas) operacionais:
Vendas  -11.074  -10.183
Gerais e administrativas  -7.541  -4.438
Resultado financeiro líquido  -4.328  -5.344
Outras receitas (despesas) operacionais  4.180  -1.314
    -18.763  -21.280
Lucro antes do imposto de renda, da
 contribuição social  11.777  11.368
Imposto de renda e contrib. social - corrente -1.057  -868
Imposto de renda e contrib. social -  diferidos -1.196  -116
    -2.253  -984
Lucro líquido do exercício  9.524  10.383

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
    dez/21  dez/20
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício  9.524  10.383
Ajustes ao lucro líquido
 Depreciação e amortização   6.753    6.059 
 Perdas (Ganhos) com Variação cambial   628    1.610 
 Provisão (reversão) para devedores duvidosos  20    22 
 Provisão (reversão) para obsolescência
  dos estoques    -
(Acréscimo) decréscimo em ativos e
 passivos operacionais
 Contas a receber de clientes  -3.392  -2.851
 Estoques  -4.602  -617
 Adiantamentos e outros  -4.232  -2.959
 Impostos e contribuições a recuperar  -3.772  -3.248
 Despesas antecipadas  -615  -732
 Fornecedores  507  1.493
 Impostos e contribuições a recolher  912  311
 Salários e férias a pagar  60  188
 Adiantamentos de clientes  31  -3.015
 Provisões diversas  -2.132  1.386
 Outras contas a pagar  283  1
 Caixa gerado pelas ativ. operacionais  -27  8.032
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
 (Adições) / Baixas ao imobilizado  2.162  2.716
 (Adições) / Baixas ao ativo intangível  -5,94  
 Caixa aplicado nas ativ. de investimento 2.156  -2.716
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
 Captações através de empréstimos  7.353  292
 Pagamentos de empréstimos  -3.513  -880
 Pagamento de dividendos    -2.123
 Caixa recebido nas atividades de
		financiamento		  3.840  -2.710
 Aumento (Diminuição) no caixa e
  equivalentes de caixa  5.968  -2.606
 Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício  7.229  4.622
	No	final	do	exercício	  1.260  7.229
    5.968  2.607

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
       Ajustes de Reserva de   
   Capital Reserva Reserva de Reserva de Exercícios Incentivos Reserva de Lucros 
   Social Legal Capital Lucros Anteriores Fiscais Capital Acumulados Total
SALDOS EM 31 DE
 DEZEMBRO DE 2019  27.000 1.500 62 11.052 237 657 62 - 40.509
Aumento de capital  -     -     -     -     -     -     -     -     - 
Reserva legal  -     303   -    -303   -     -     -     -     - 
Reserva de lucros   -     -     -     8.429   -     -     -    -10.383  -1.955 
Lucro líquido do exercicio   -     -     -     -     -     -     -     10.383   10.383 
SALDOS EM 31 DE
 DEZEMBRO DE 2020   27.000   1.804   62   19.177   237   657   62   -     48.936 
Aumento de capital    1.804   62   19.177   237   657   62    21.999 
Reserva legal   -1.804        -1.804 
Resera de Capital    -62     -62   -124 
Reserva de Incentivos Fiscais      -657    -657 
Reserva de lucros     -19.177      -19.177 
Ajuste de Exercicios Anteriores     -237   -      -237 
Lucro líquido do exercicio          9.524   9.524 
SALDOS EM 31 DE
 DEZEMBRO DE 2021  48.569   -     -     -     -     -     -     9.524   58.093 

NOTAS EXPLICATIVAS
1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Magnesium do Brasil S/A (“Companhia”) é uma sociedade anônima com capital fechado, constituída 
em 27 de setembro de 1966, e com sede na Rodovia BR-116, km 13, nº 4665, salas 101 e 102, Messejana, em Fortaleza, Estado do 
Ceará. A Companhia tem como objetivos as seguintes atividades: a extração, o beneficiamento, a transferência e a comercialização de 
minérios; a fabricação, industrialização e a comercialização de produtos químicos; fabricação, industrialização e comercialização de ferti-
lizantes destinados à agricultura, bem como a matéria - prima na produção de misturas minerais.
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elabora-
das e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000) 
aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução CFC 1.255/09. O termo “empresas de pequeno e médio 
porte” adotado no PME não inclui: (i) companhias abertas, reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); (ii) sociedades de 
maior porte conforme Lei no 11.638/07 e (iii) sociedades reguladas pelo BACEN e pela SUSEP e outras sociedades cuja prática contábil 
é ditada por órgão regulador com poder legal para tanto. A Administração entende que a Sociedade atente aos requisitos para o enqua-
dramento no PME por não estar incluída nas características anteriormente descritas. A Administração da Sociedade declara de maneira 
explícita, e não reservada, que as demonstrações financeiras ora apresentadas foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no 
custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, bem como de outra forma 
mencionado. Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Sociedade são apresentados em 
Reais, moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade atua (“moeda funcional”).  Transações e saldos em moeda estrangei-
ra: Na elaboração das demonstrações financeiras as transações em moeda estrangeira são registradas de acordo com a taxa de câmbio 
vigente na data de cada transação. No final de cada período de relatório, os itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos 
pelas taxas vigentes no fim do exercício. As variações cambiais são reconhecidas na demonstração de resultado quando incorridas. 
3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de caixa, depósitos 
bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras representam títulos de alta liquidez e estão demonstradas ao 
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento do exercício, com vencimento em até três meses da data-base 
e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Aplicações financeiras - Representam investimentos não derivativos com 
data de vencimento fixa sem a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo. Estão demonstradas ao custo amortiza-
do utilizando o método de juros efetivos. Contas a receber - São demonstradas ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos até a data do balanço, ajustados por provisão para perda, se necessária. A 
perda estimada com créditos de liquidação duvidosa é constituída, quando aplicável, com base na avaliação da Administração quanto a 
eventuais perdas na realização das contas a receber. Estoques - São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que não excede 
ao valor de mercado ou ao valor líquido de realização. As perdas estimadas com o excesso e obsolescência dos estoques é constituída, 
quando aplicável, com base na avaliação da Administração quanto a eventuais perdas na realização dos estoques. Imobilizado - É de-
monstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base 
em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, como segue: Edificações: 4%, Máquinas e Equipamentos: 10%, 
Móveis, Utensílios e Instalações: 10%, Veículos: 20%, Computadores e Periféricos: 20%. Demais ativos - São apresentados ao valor 
de realização. Incluindo, quando aplicável, os rendimentos, auferidos até a data do balanço. Passivos circulante e não circulante - Um 
passivo é reconhecido nas demonstrações financeiras quando a Sociedade possui uma obrigação legal constituída como resultado de 
um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido. Apuração do resultado - O resultado das operações é apurado pelo regime contábil de 
competência. A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, todos 
os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador e é provável que os benefícios econômicos serão gerados 
em favor da Sociedade. Instrumentos financeiros - Instrumentos financeiros não-derivativos mantidos pela Sociedade são classificados 
como mantidos até o vencimento e compreendem basicamente aplicações financeiras de alta liquidez e sujeitas a um insignificante risco 
de mudança de valor e empréstimos e financiamentos bancários. As aplicações financeiras são mensuradas ao custo, acrescida dos 

rendimentos auferidos até as datas de encerramento do exercí-
cio, e os empréstimos e financiamentos são mensurados ao custo 
amortizado considerando o método da taxa efetiva de juros, sendo 
registrados ao resultado do exercício de acordo com o regime de 
competência. Imposto de renda e contribuição social - As despesas 
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) são calculadas e registradas 
conforme legislação vigente. As alíquotas aplicáveis são de 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual ex-
cedente de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para 
IRPJ e 9% sobre o lucro tributável para CSLL sobre o lucro líquido. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro 
de 2021 a Sociedade optou pelo regime de tributação do lucro real 
anual. Subvenção governamental - As subvenções governamen-
tais são reconhecidas quando existe segurança razoável de que 
a Sociedade irá atender às condições relacionadas e que as sub-
venções serão recebidas. São reconhecidas sistematicamente no 
resultado durante os períodos nos quais a Sociedade reconhece 
como despesas os correspondentes custos que as subvenções 
pretendem compensar. A partir de 01 de janeiro de 2019, conforme 
Laudo Constitutivo nº 0128/2019, emitido pela SUDENE - Supe-
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sociedade goza 
de incentivo fiscal de redução de 75% do cálculo do imposto de 
renda sobre o lucro da exploração até o ano calendário de 2028. 
Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de um evento 
passado, se a Sociedade tem uma obrigação legal ou construtiva 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um 
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
4 - CAPITAL SOCIAL E TIPOS DE AÇÕES: O Capital Social 
subscrito e integralizado, no valor de R$ 48.936.158 (quarenta e 
oito milhões novecentos e trinta e seis e cento e cinquenta e oito) 
ações ordinárias nominativas sem valor nominal totalmente inte-
gralizadas.

Geralda Alves Machado
Contadora

CRC-CE 012654/0-1 - CPF: 369.079.873-68

MAGNESIUM  DO  BRASIL  S.A.
CNPJ: 07.207.806/0001-02
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Saúde. A Prefeitura Municipal de Fortaleza manterá dois postos de saúde em funcionamento 
nesta quinta-feira (21), Feriado de Tiradentes, exclusivamente para vacinação de rotina. Os 
postos Paulo Marcelo e Messejana funcionarão das 7h30 às 16h30.CIDADES

Jovens nas eleições
A deputada federal cearen-

se Luizianne Lins (PT), está 
promovendo amplo trabalho 
junto ao Congresso Nacional 
no sentido de que seja feita 
campanha para que os jovens 
de 16 e 17 anos tirem o título 

de eleitor e já possam participar do pleito eleitoral de 
outubro vindouro. Lembra Luizianne Lins (Foto), que 
nessa faixa de idade o voto é facultativo.

Saiba mais
A representante cearense que já foi vereadora, depu-

tada estadual, prefeita de Fortaleza e agora representa o 
Estado na Câmara Federal apresentou proposta através de 
requerimento direto ao próprio presidente Artur Lira, que 
prometeu fazer a sua parte. Sem dúvida, os jovens na faixa 
de idade mencionada já sabem o que é bom para o país. 
O prazo para tirar o novo título ou renovar a condição do 
votante vai até quatro de maio vindouro.

Avisar ao Brasil
O conhecido cantor e compositor Raimundo Fagner 

acabou de protocolar solicitação junto ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Ceará (TRE), requerendo a retirada de um 
vídeo que circula nas redes sociais, onde declara apoio à 
reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Foi adulterado
De acordo com Raimundo Fagner "tal vídeo é uma gra-

vação de 2018, adulterado propositadamente para parecer 
atual". O cantor e compositor declarou em 2020, que se 
arrependeu de ter apoiado Bolsonaro. Decepcionado com 
o momento político, Fagner diz que não pretende se posi-
cionar em relação à campanha presidencial deste ano:" só 
quero saber de cantar para meus fãs".

Congresso
Está programado para os dias 27 e 28 próximos em 

Fortaleza, o 11o. Congresso RTI Provedores de Internet e 
o 13o. Congresso RTI Data Centers que deverão acontecer 
no Centro de Eventos no auditório número um(1). Os or-
ganizadores do evento chamam a atenção de interessados 
da capital e interior.

E mais
Para a abertura dos congressos o assessor da Secreta-

ria de Desenvolvimento e a Trabalho do Ceará (Sedet), 
Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa confirmou o 
tema:" Um mar de oportunidades para TIC e p mercado 
de Datacenters e Telecom". Estamos atentos.

Na próxima segunda-feira, dia 25 de abril, a Prefeitura 
Municipal de Pindoretama entregará a sede da primeira 
Secretaria Municipal da Cultura, localizada na Rua Pedro 
Ferreira do Nascimento, esquina com a Avenida Joaquim 
Cesário de Menezes, no bairro Caponga Funda. O ato da 
entrega contará com a presença de várias autoridades e 
haverá apresentações culturais. Pindoretama, através des-
ses ambientes, conseguirá atender melhor seus artistas, 
produtores culturais e comunidade em geral. Essa será 
a primeira sede própria da SECULT Pindoretama, numa 
clara demonstração de que o prefeito Dedé Soldado va-
loriza as artes e a cultura da cidade. Esse prédio viverá 
ativamente a cultura de Pindoretama. Através dele, o mu-
nicípio recebe a Secretaria Municipal e a Escola de Artes. 
Esses espaços serão a casa da cultura pindoretamense, 
afirma o secretário da Cultura, Ricardo Costa.

Pindoretama cuida da cultura

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 21 de abril de 2022  O ESTADO                     

HOSPITAL SÃO JOSÉ

Por meio do aparelho, os 
testes sorológicos, que são 
utilizados na detecção de 
anticorpos e de antígenos 
para o diagnóstico de do-
enças, são feitos de forma 
mais rápida e com maior se-
gurança. Responsável pela 
validação do equipamento 
na unidade, o farmacêutico 
bioquímico Paulo Germa-
no de Carvalho assegura 
que a máquina realiza até 
200 exames imunológicos 
por hora. “Essa aquisição 
aumentou a especificidade 
e a capacidade de detecção 
de antígeno e/ou de anti-
corpos em amostras dos 
pacientes. Com isso, con-
seguimos reduzir o tempo 
de espera pelos resultados, 
que saem em até duas ho-
ras”, detalha.

Pelo fato de substituir 
as etapas manuais voltadas 
à leitura das amostras, o 
aparelho também diminui 
possibilidades de erros. “Os 
testes de HIV, que são nossa 
maior demanda, agora não 
precisam ser feitos de for-
ma manual. O equipamen-
to consegue fazer a leitura 
de todos os parâmetros so-
licitados, como o quantita-
tivo de anticorpos para o 
vírus, e fornece os resulta-
dos diretamente para o sis-
tema”, é o que detalha Ítalo 
Cavalcante, farmacêutico 
bioquímico e coordenador 
do Laboratório de Análises 
Clínicas do HSJ.

De acordo com o gestor, a 
tecnologia otimizou o pro-
cesso de análise das amos-

tras coletadas na unidade. 
“Com o equipamento, nós 
podemos fazer, no São José, 
a análise automatizada de 
exames como testes para 
sorologia de hepatites, que 
antes eram encaminhados 
para o Laboratório Central 
de Saúde Pública do Ceará 
(Lacen)“, acrescenta.

Atendimento
O Laboratório de Aná-

lises Clínicas do Hospital 
São José atende pacientes 
provenientes da Emergên-

cia, unidades de internação 
e Ambulatório. O servi-
ço, que funciona 24 horas, 
o auxilia o corpo médico 
no diagnóstico das mais 
diversas doenças infecto-
contagiosas tratadas na 
instituição, como arboviro-
ses, infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs), tu-
berculose, meningites e co-
vid-19.

O Laboratório do HSJ 
contempla diferentes es-
pecialidades clínicas, re-
alizando exames, dentre 

outras áreas, nas de Bioquí-
mica, Imunologia, Micro-
biologia, Hemogasometria, 
Uroanálises e Coagulação.

Com os investimentos 
realizados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e 
pela Sesa, foi possível au-
tomatizar processos desen-
volvidos no serviço. Isso 
proporcionou à população 
cearense uma assistência à 
saúde com maior confia-
bilidade na execução dos 
exames e mais agilidade na 
liberação dos resultados.

Porto Iracema abre inscrições 
para Laboratórios de Criação

O Porto Iracema das Artes, 
escola de formação e cria-
ção do Governo do Ceará, 
instituição da Secretaria da 
Cultura do Ceará (Secult 
Ceará), está com inscrições 
abertas para a 10ª edição do 
Programa dos Laboratórios 
de Criação. As inscrições se 
dão pela ampliação de vagas 
e expansão para o interior 
cearense. Com dez anos de 
experiência, o programa 
fortalece os compromissos 
com a diversidade no âmbi-
to das políticas públicas de 
cultura, garantindo a cota de 
50% de projetos para artistas 
do interior e a destinação de 
metade das vagas, em todos 
os Laboratórios, para pessoas 
autodeclaradas pretas, pardas, 
indígenas, quilombolas, tra-
vestis, transexuais, transgê-
neros, não binárias e pessoas 
com deficiência. As inscri-

ções podem ser feitas pelo 
site do Governo do Ceará.

O programa dos Labora-
tórios de Criação tem uma 
metodologia inovadora e já 
consolidou-se como uma 
referência de política públi-
ca de formação em artes no 
país, qualificando, inclusive, 
projetos que seguem impor-
tantes trajetórias no grande 
mercado cultural. Roteiros 
de cinema, espetáculos de 
dança, música e teatro e pro-
jetos de artes visuais ocupa-
ram a cena artística do país, 
marcados por uma enorme 
diversidade de poéticas e 
estéticas artísticas. Ao todo, 
são sete meses de imersão, 
com orientação coletiva e in-
dividual, integrando tutores 
e artistas, num processo de 
pesquisa e criação, com ofi-
cinas específicas de aperfei-
çoamento e aulas abertas.

FOTO  DIEGO SOMBRA/ ASCOM HSJ

O Laboratório de Análises Clínicas do HSJ atende pacientes provenientes da Emergência, unidades de internação e Ambulatório

A partir de equipamento, 
análise de exames é otimizada

Diagnóstico de doenças são feitos de forma mais rápida e com maior 
segurança. Equipamento pode realizar até 200 exames imunológicos por hora

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores nossas Demons-
trações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2021. Colocamo-nos a inteira disposição de todos para prestar quaisquer esclare-
cimentos que julgarem necessários. Fortaleza-Ceará, 31 de dezembro de 2021. Mateus Varela Freire - Diretor Presidente.

BALANÇO PATRIMONIAL
    dez/21  dez/20
A t i v o
Circulante  
Caixa e equivalentes de caixa  28  255
Contas a receber de clientes  -  -
Estoques  5.921  4.020
Adiantamentos e outros  17  44
Impostos e contribuições a recuperar  139  538
Despesas antecipadas  11.946  8.712
Total do ativo Circulante  18.052  13.569
   
   
Não circulante
Impostos a recuperar  -  -
Adiantamentos e outros  -  -
Depósitos judiciais  -  -
Outras contas a receber  -  -
Imobilizado  2.248  2.368
Intangível  -  -

Total do ativo não circulante  2.248  2.368

Total do ativo  20.300  15.937

  dez/21  dez/20
P a s s i v o   
Circulante   
Empréstimos e financiamentos com terceiros   -  -
Fornecedores  419  578
Impostos e contribuições a recolher  229  553
Salários e férias a pagar  336  189
Partes relacionadas - Juros a pagar  200  367
Adiantamentos de clientes  10.076  5.939
Provisões diversas  13  34
Instrumentos financeiros derivativos  -  -
Outras contas a pagar  -  5
Total do passivo circulante  11.273  7.663
Não circulante
Empréstimos e financiamentos com terceiros  -  -
Partes relacionadas - Mútuos  1.198  1.000
Impostos e contribuições a recolher  -  -
Outras contas a pagar  70  70
Total passivo não circulante  1.269  1.070
Patrimônio líquido
Capital Social  7.166  4.000
Ações em Tesouraria  12  -12
Reserva Legal  -  303
Reserva de Lucros  592  2.711
Ajustes de Exercícios Anteriores  -12  201
  7.758  7.203
Total do passivo e patrimônio líquido  20.300  15.937

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
    dez/21  dez/20
Receita operacional bruta   
 Venda de produtos e serviços  7.930  7.505
    7.930  7.505
Deduções    
 Impostos sobre as vendas  -1.665  -1.608
 Devoluções e abatimentos    
    -1.665  -1.608
Receita operacional líquida  6.265  6
 Custos dos produtos vendidos e dos
  serviços prestados  -4.975  -4.693
Lucro bruto  1.290  1.204
Receitas (despesas) operacionais:
 Vendas  -  -
 Gerais e administrativas  -242  -276
 Resultado financeiro líquido  -117  -104
 Outras receitas (despesas) operacionais  -82  422
    -441  41
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
 renda e da contribuição social  850  1.245
Imposto de renda e contrib. social - corrente -162  -153
Imposto de renda e contrib. social -
 diferidos  -96  -326
Lucro líquido do exercício  592  766

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
    dez/21  dez/20
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício   592    767
Ajustes ao lucro líquido
 Depreciação e amortização  201  218
 Perdas (Ganhos) com Variação cambial    -
 Provisão (reversão) para devedores duvidosos   -
 Ajuste ao valor justo de instrumentos
  financeiros derivativos    -
(Acréscimo) decréscimo em ativos e
 passivos operacionais
 Contas a receber de clientes  -  -
 Estoques  -1.901  -251
 Adiantamentos e outros  28  3
 Impostos e contribuições a recuperar  398  -335
 Despesas antecipadas  -3.234  -3.760
 Fornecedores  -159  237
 Impostos e contribuições a recolher  -324  204
 Salários e férias a pagar  147  75
 Adiantamentos de clientes  4.138  3.271
 Provisões diversas  -21  -191
 Outras contas a pagar  -5  5
 Caixa gerado pelas ativ. operacionais  -140  242
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
 (Adições) / Baixas ao imobilizado  -119  -153
 (Adições) / Baixas ao ativo intangível  -  -
 Caixa aplicado nas ativ. de investimento -119   -153 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
 Captações através de empréstimos  32  28
 Pagamentos de empréstimos    -
 Pagamento de juros sobre capital próprio    -
 Caixa aplicado nas atividades de
		financiamento	  32    28
 Aumento / (Diminuição) no caixa e
  equivalentes de caixa  -227  116
 Caixa e equivalentes de caixa:   
 No início do exercício   255  138
	No	final	do	exercício	  28  255
    -227  117

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
       Ajustes de
   Capital Reserva Reserva Reserva Exercícios Lucros Ações em 
   Social Legal de Capital Lucros Anteriores acumulados Tesouraria Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019   4.000  291  2.046 201  -12 6.525
Aumento de capital  - - - - - - - -
Reserva legal  - 13 - -13 - - - -
Reserva de lucros  - - - 678 - (767) - (89)
Lucro líquido do exercicio  - - - - - 767 - 767
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  4.000 304 - 2.711 201 - -12 7.203
Aumento de capital   304  2.711    3.015
Reserva legal   -304      -304
Reserva de lucros     -2.711    -2.711
Ajustes de Exercicios Anteriores      -12  12 -
Ações em Tesouraria         
Lucro líquido do exercicio       591  591
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  7.166 - - - -12 591 12 7.757

NOTAS EXPLICATIVAS
1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Refranor Refratários do Nordeste S/A (“Companhia”) é uma sociedade anônima com capital fechado, 
constituída em 08 de agosto de 1972, e com sede na Rodovia BR-116, km 13, nº 4665, salas 201 e 202, Messejana, em Fortaleza, Estado 
do Ceará. A Companhia tem como atividade preponderante a pesquisa, a lavra e o beneficiamento de minérios, especialmente Magnesita 
e associados.
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elabora-
das e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000) 
aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução CFC 1.255/09. O termo “empresas de pequeno e médio 
porte” adotado no PME não inclui: (i) companhias abertas, reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); (ii) sociedades de 
maior porte conforme Lei no 11.638/07 e (iii) sociedades reguladas pelo BACEN e pela SUSEP e outras sociedades cuja prática contábil 
é ditada por órgão regulador com poder legal para tanto. A Administração entende que a Sociedade atente aos requisitos para o enqua-
dramento no PME por não estar incluída nas características anteriormente descritas. A Administração da Sociedade declara de maneira 
explícita, e não reservada, que as demonstrações financeiras ora apresentadas foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no 
custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, bem como de outra forma 
mencionado. Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Sociedade são apresentados em 
Reais, moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade atua (“moeda funcional”). 
3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de caixa, depósitos 
bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras representam títulos de alta liquidez e estão demonstradas ao 
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento do exercício, com vencimento em até três meses da data-base 
e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Contas a receber - São demonstradas ao valor de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos até a data do balanço, ajustados por provisão para 
perda, se necessária. Estoques - São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que não excede ao valor de mercado ou ao 
valor líquido de realização. Imobilizado - É demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são 
calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, como segue: Edificações: 
4%; Máquinas e Equipamentos: 10%; Móveis Utensílios e Instalações: 10%, Veículos: 20% e Computadores e Periféricos: 20%. Demais 
ativos - São apresentados ao valor de realização. Incluindo, quando aplicável, os rendimentos, auferidos até a data do balanço. Passivos 
circulante e não circulante - Um passivo é reconhecido nas demonstrações financeiras quando a Sociedade possui uma obrigação legal 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Apuração do resultado - O resultado das operações é apura-
do pelo regime contábil de competência. A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando seu valor pode ser mensurado 
de forma confiável, todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador e é provável que os benefícios 

econômicos serão gerados em favor da Sociedade. Imposto de 
renda e contribuição social - As despesas de Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) são calculadas e registradas conforme legislação vigente. 
As alíquotas aplicáveis são de 15%, acrescidas do adicional de 
10% sobre o excedente de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sobre 
a presunção de lucro trimestral, baseada na legislação vigente, que 
é de 8%, para IRPJ, e 9% sobre a presunção de lucro trimestral, 
baseada na legislação vigente, que é de 12%, para CSLL. No exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 
a Sociedade optou pelo regime de tributação do lucro presumido.
4 - CAPITAL SOCIAL E TIPOS DE AÇÕES: O Capital Social subs-
crito e integralizado, no valor de R$ 7.166.221,38 (sete milhões 
cento e sessenta e seis mil duzentos e vinte e um reais e trinta 
e oito centavos), está representado por 450 (quatrocentos e cin-
quenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal totalmen-
te integralizado.

Geralda Alves Machado
Contadora

CRC-CE 012654/0-1 - CPF: 369.079.873-68.

REFRANOR  REFRATÁRIOS  DO  NORDESTE  S.A.
CNPJ: 07.152.689/0001-19
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Mais da metade da população cortou despesas nos últi-
mos seis meses diante dos preços em alta, de acordo com 
pesquisa encomendada pela CNI (Confederação Nacional 
da Indústria) à FSB Pesquisa. Destaque-se que esse compor-
tamento não foi por opção, mas por pura exclusão, já que o 
poder de compra definha como bolhas de sabão no ar. Pelo 
levantamento, 54% das pessoas consideram estar em situa-
ção financeira muito afetada pela inflação e 64% cortaram o 
consumo de bens ou serviços nos últimos seis meses devido 
ao aumento de preços. Os mais pobres são ainda mais afeta-
dos. Nas famílias com renda de até um salário mínimo, 63% 
dizem estar sendo muito afetadas pela elevação dos preços e 
67% dizem ter cortado o consumo de bens ou serviços.

No recorte por produtos eliminados, encabeçam a lista 
itens não essenciais. Cerca de um terço dos entrevistados 
deixou de comprar materiais de construção (34% do total) e 
de ter TV por assinatura (29%) nos últimos seis meses. Além 
disso, mais de um quinto das pessoas deixaram de consumir 
refeições fora de casa (24%) e de comprar eletrodomésticos 
ou eletroeletrônicos (23%). Esse é um retrato da carestia que 
vem de todos os lados, de uma economia cada vez pior. Em 
dias em que ninguém (dos que detêm o poder e a caneta nas 
mãos, claro!) faz nada, a situação se agrava dia após dia em 
muitos lares. A última bomba lançada nesse território foi a 
da energia. Não estamos na Ucrânia, mas a situação econô-
mica, aqui, tem devastado as finanças de milhares de famí-
lias. Preocupação mesmo só com as urnas esse ano. 

Inflação: Entre a cruz e a espada

Feriado. As agências bancárias do Brasil ficarão fechadas hoje (21), feriado de Tiradentes. O atendimento será nor-
mal na sexta, 22. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as áreas de autoatendimento com caixas eletrônicos 
ficarão disponíveis durante o feriado, assim como os canais de atendimento pelo telefone, celular e computador.

O consumo na casa da co-
merciante Rosa Cavalcante 
está sendo cada dia mais se-
guido à risca da necessidade. 
“Com o preço de todos os 
produtos em alta é preciso 
reduzir, pois o salário não 
aumentou, mas a gente tem 
que lidar com o aumento de 
tudo. É muito difícil”, disse 
ela ao reclamar da escala-
da dos preços no Brasil. Da 
mesma forma que a comer-
ciante, mais da metade da 
população brasileira decidiu 
cortar despesas nos últimos 
seis meses diante dos preços 
em alta. A constatação é da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

De acordo com a pesquisa 
realizada, um total de 54% 
das pessoas consideram estar 
em situação financeira muito 
afetada pela inflação e 64% 
cortaram o consumo de bens 
ou serviços nos últimos seis 
meses devido ao aumento de 

preços. Nesse contexto, de 
acordo com o estudo, a po-
pulação mais pobre é ainda 
mais afetada. Isso porque nas 
famílias com renda de até um 
salário mínimo, 63% disse-
ram à CNI estar sendo muito 
afetada pela elevação dos pre-
ços e 67% dizem ter cortado o 
consumo de bens ou serviços.

Ao avaliar os produtos de 
consumo que podem ser eli-
minados, puxam a lista os 
itens não essenciais, entre os 
quais materiais de construção 
(34% do total) e TV por assi-
natura (29%), além das das re-
feições fora de casa (24%) e da 
compra de eletrodomésticos 
ou eletroeletrônicos (23%).

A escalada de aumento 
dos preços dos combustíveis 
também tem levado a tan-
ques mais secos. Quase um 
sexto dos entrevistados (ou 
15%) da população eliminou 
o consumo de gasolina, álcool
ou diesel após a disparada do

preço do petróleo justificada 
no Brasil em razão da guerra 
da Ucrânia. Na avaliação de 
Marcelo Azevedo, gerente de 
análise econômica da CNI, a 
inflação tira o poder de com-
pra da população, diminui o 
consumo e afeta o resultado 
das empresas, gerando pro-
blemas em toda a economia. 
“Com essa elevação dos pre-
ços, a gente vê uma queda 
no poder de compra das fa-
mílias muito significativo. A 
gente vê a taxa de emprego 
caindo, mas o rendimento 
real não acompanhando esse 
movimento. É um perde-
-perde, porque o consumo é
o grande motor da atividade.
Então não tem ganhadores
nessa história, a economia
toda trava”, disse.

Em março desde ano, a 
inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) em 12 
meses chegou a 10,54%. Ao 

permanecer em dois dígitos, 
o IPCA continua distante da
meta de inflação perseguida
pelo Banco Central, cujo cen-
tro da medida de referência
neste ano é de 3,50%, com
teto é de 5%.

Ainda de acordo com Aze-
vedo, os dados mostram que 
os bens mais eliminados até 
agora são aqueles cujo consu-
mo pode ser adiado. Mesmo 
assim, os resultados mostram 
que parte da população está 
em um cenário mais grave por 
cortar alimentos do cardápio. 
Outro ponto de preocupação 
é a expectativa da população 
de que a inflação vai perma-
necer alta ao longo do tem-
po, inclusive para o próximo 
ano, o que também adicio-
na limitações às intenções 
de compras. Quase metade 
(43%) dos entrevistados acha 
que o preço de bens e serviços 
vai continuar subindo muito 
nos próximos meses.

Itapemirim
A ANTT suspendeu, 

ontem, todas as linhas de 
ônibus da Viação Itapemi-
rim. A empresa, contudo, 
poderá realizar viagens já 
vendidas por até 30 dias. A 
decisão, válida para todo o 
País, inclui rotas no Ceará 
partindo de Fortaleza, 
Canindé, Iguatu, Jagua-
ribe, Juazeiro do Norte, 
Riachão do Banabuiú, 
Sobral, Tauá e Tianguá.  
A medida provisória foi 
tomada até a decisão do 
mérito de processo admi-
nistrativo ordinário ou até 
que seja cadastrada frota 
compatível com as linhas 
a serem reativadas.

Prorrogação
O Comitê Gestor do 

Simples Nacional prorro-
gou o prazo de adesão ao 
Programa de Reescalo-
namento do Pagamento 
de Débitos no Âmbito do 
Simples Nacional para 31 
de maio. Detalhe: a medida 
foi anunciada sem que o 
Governo tenha definido 
compensação para o Refis. 
O limite inicial (janeiro), 
já havia sido adiado para o 
fim de março e, posterior-
mente, e para o fim de abril. 
O prazo para regularização 
das dívidas impeditivas da 
opção pelo Simples Nacio-
nal também foi adiado para 
o fim de maio.

Exportações
As exportações cea-

renses ultrapassaram US$ 
549,8 milhões, entre janeiro 
e março, um crescimen-
to de 26,4%, colocando 
o Ceará na posição de
quarto estado exporta-
dor do Nordeste e 16º do
Brasil. Segundo números
do levantamento do Centro
Internacional de Negócios,
da Fiec, com aumento de
10%, as exportações de
São Gonçalo do Amarante
corresponderam a 42% do
total vendido pelo Ceará
e registraram o montante
de US$ 225,8 milhões em
exportações nos três pri-
meiros meses de 2022.

Exportações II
Os setores que mais se 

destacaram foram ferro e 
aço (9%), calçados (45%) 
e frutas (-15%). O grupo 
de ferro fundido, ferro 
e aço, principal setor 
exportador do Estado, 
cresceu 9%, com US$ 
227,2 milhões no primei-
ro trimestre de 2022. Do 
setor, o principal produto 
exportado foi “outros 
produtos semimanufa-
turados de ferro ou aço 
não ligado, de seção 
transversal retangular, 
que contenham, em peso, 
menos de 0,25 % de 
carbono”, ao subir 5,7%, 
com US$ 214,1 milhões.

Casa própria: FGTS pode ajudar a quitar atrasos  
O Conselho Curador do FGTS mudou regras do fundo 
para pagamento de parcelas atrasadas de finan-
ciamento da casa própria. Com isso, o trabalhador 
poderá usar o saldo do FGTS para pagar até 12 par-
celas em atraso. Hoje, só pode pagar três. A reso-
lução entra em vigor em 2 de maio e é temporária, 
com validade até 31 de dezembro de 2022. A ideia é 
"permitir um melhor atendimento aos trabalhado-
res", segundo o texto. A medida foi publicada na 
edição de ontem do DOU e vale para financiamentos 
feitos pelo SFH (Sistema Financeiro da Habitação).

IR: defasagem é a maior de todo o Plano Real
A defasagem da tabela do IRPF 
no governo Bolsonaro atingiu 
um pico na série histórica ini-
ciada em 1996. Em três anos e 
três meses, até março de 2022, 
a defasagem durante a atual 
gestão alcançou 24%. Até o mo-

mento, não houve acúmulo maior de tal defasagem em 
um único mandato desde a implantação do Plano Real e 
da mudança no cálculo da tabela, a partir de janeiro de 
1996. Antes, nos anos de inflação descontrolada, a tabela 
sofria reajuste automático por um indexador, a Ufir.

Brasileiro corta consumo 
devido à inflação, aponta CNI
Em março, a inflação chegou a 10,54%. Se permanecer em dois dígitos, 
continua distante da meta do Banco Central de, no máximo, 5%

WMA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ Nº 07.867.417/0001-03 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da WMA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL, convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, situada na Av. Barão Studart, 300 
– Meireles, 20º andar, sala 2014, município de Fortaleza, Estado do Ceará, no dia 29 de
abril de 2022, às 14:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: em
sede de Assembleia Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discu-
tir e votar as Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, referentes ao
exercício encerrado em 31.12.2021; (b) deliberar sobre a destinação dos resultados do
exercício findo em 31.12.2021; (c) fixar a remuneração global da Administração da Com-
panhia para o exercício de 2022 e; em sede de Assembleia Extraordinária: (a) deliberar
sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, por meio da exclusão do parágrafo
quarto do artigo 30 do referido documento societário.  Fortaleza (CE), 18 de abril 2022.
José Vilmar Ferreira – Presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH - CONVO-
CAÇÃO. Em conformidade com o disposto no art. 124 da Lei nº 6.404/76 e no 
Estatuto Social da Cogerh, em seus Artigos 10 e 11, IV, bem como para atender o 
disposto na Lei nº 13.303/16, convocamos os acionistas da Companhia de Gestão 
de Recursos Hídricos – COGERH para Assembleia Geral Ordinária; a qual se reali-
zará, às 10h do dia 28/04/2022, a ser transmitida por videoconferência a fim de 
deliberarem sobre os seguintes assuntos: I – Tomar Conta dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis financeiras do exercício de 
2021; II – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribui-
ção de dividendos. João Lúcio Farias de Oliveira. Diretor Presidente / COGERH.

COTECE S.A. - CNPJ n° 06.054.647/0001-82 - Edital de Convocação - Assembléia  
Geral Ordinária. O Conselho de Administração, através do seu Presidente, convida os 
Srs. Acionistas a se fazerem presentes à Assembléia Geral Ordinária a se realizar às 
10:00 horas do dia 03/05/2022, na sede social, à Avenida Maria Hosana Matos Lima, nº 
200, bairro Distrito Industrial I, Maracanaú/CE, CEP 61.939-130, a fim de deliberarem 
sobre as seguintes matérias: 1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações 
financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021, acompanhadas do relatório da  administração e dos auditores independentes; 2) 
Exame, discussão e aprovação da destinação  do resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; e 3) Remuneração dos administradores. Maracanaú/CE, 
22/04/2022. Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho - Presidente.

A General Shopping Brasil Administração e Serviços LTDA, torna público que recebeu 
do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC, a Licença de 
Operações de no 34/22 para shopping, denominado Outlet Premium Fortaleza, no Mu-
nicípio de Caucaia no endereço Av. Vereador Francisco Pessoa de Lima, No 445, Toco 
(Jurema), Caucaia/Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

WMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 23.883.942/0001-60

NIRE 23.300.038.401
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente edital, ficam convocados os senhores acionistas da WMA INVESTIMEN-
TOS S.A., a comparecerem à sede da sociedade situada na Avenida Barão de Studart, 
nº 300, sala 2015, Meireles, CEP 60120-000, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2022, 
às 16h00min, tendo por objeto a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão e votação 
das contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2021; b) Destinação do lucro líquido do exercício em pauta e distribuição de 
dividendos; c) Outros assuntos de interesse social. 

Fortaleza/CE, 13 de abril de 2022. 
José Vilmar Ferreira

Presidente do Conselho de Administração
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