
Rivais de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e Jair 
Bolsonaro (PL) tentam es-
tancar a campanha por voto 
útil já no primeiro turno e 
evitar um aprofundamento 
da polarização da corrida 
presidencial entre os dois, 
que juntos detêm em tor-
no de 70% nas pesquisas. 
Em tática de sobrevivência, 
candidaturas como as de 
Ciro Gomes (PDT) e Simo-
ne Tebet (MDB), da chama-
da terceira via, se esforçam 
para convencer eleitores de 
que a antecipação do se-
gundo turno só interessa 
aos favoritos, empobrece o 
debate e acirra a divisão na 
sociedade.

Há quem diga que o afu-
nilamento prejudica ainda 
a resistência ao golpe en-
saiado por Bolsonaro, com 
perspectiva de suspeição 
sobre as urnas eletrônicas 
e contestação do resulta-
do. Petistas e bolsonaristas, 
por sua vez, usam a tese em 
benefício próprio e insti-
gam as bases a endossar 
um caráter plebiscitário da 
votação de 2 de outubro – a 
segunda votação está pre-
vista para o dia 30 do mes-
mo mês.

Os resultados esquálidos 
de nomes da terceira via, 
com o malogro de uma can-
didatura única, somados à 
cristalização do confronto 
direto entre a dupla de an-
tagonistas, reforçam o ape-
lo pela liquidação imediata 
do pleito, embora observa-
dores mais realistas consi-
derem a hipótese remota. 
Ciro, terceiro colocado nas 
pesquisas (6% no Datafolha 
de março), é alvo de inten-
sa pressão para que retire 
sua candidatura em favor 
de Lula – apoiadores do 

petista (que alcançou 43%) 
sustentam que os votos do 
pedetista migrariam para o 
ex-presidente e poderiam 
elegê-lo logo na primeira 
fase. O ex-ministro, que 
chama o burburinho de 
“puro terrorismo eleitoral”, 
tenta ganhar tempo e se 
provar um candidato viá-
vel, apesar do cenário hos-
til para alianças e expansão 
de seu eleitorado.

O presidente nacional do 
PDT, Carlos Lupi, diz que 
o cálculo feito por lulistas 
e bolsonaristas leva a “um 
voto inútil”, na verdade. 
“Quem prega voto útil no 
primeiro turno não quer 
que as pessoas pensem, de-
batam, analisem as alterna-
tivas”, afirma.

Ciro, que também ataca 
ambos pelo que considera 
ausência de programa de 
governo, insiste na avalia-
ção de que o cenário con-
tinua aberto. Para decolar, 
o pedetista aposta no tra-
balho do publicitário João 
Santana, ex-marqueteiro do 
PT, a quem se refere como 
“o melhor da praça” e “um 
gênio”. Ele argumenta ain-
da que parte dos eleitores 

de Lula só está com ele por 
rejeitar Bolsonaro, e vice-
-versa. Na visão do ex-mi-
nistro, seu potencial reside 
nos 30% dos eleitores que 
estão fora da polarização e 
naqueles que declaram ter 
feito sua escolha, mas estão 
pouco convictos.

Entusiastas da terceira 
via que já se conformaram 
com o fiasco de uma can-
didatura unificada para 
esse grupo de postulan-
tes avaliam também que o 
movimento pelo voto útil 
simplifica o debate políti-
co. Fala-se na necessidade 
de defender um pacote de 
ideias “para constranger” 

os favoritos e elevar o nível 
da disputa.

Daí o discurso, que ga-
nha força em meios políti-
cos e financeiros refratários 
a Lula e Bolsonaro, de que 
o autodenominado cen-
tro democrático não deve 
prescindir de ter represen-
tantes no pleito. Caberia a 
eles vocalizarem propostas 
e arregimentarem um per-
centual de votos que dê po-
der de fogo na negociação 
de apoio no segundo turno 
– a condição seria incor-
porar pontos da agenda da 
centro-direita. Eventual-
mente, a barganha poderia 
se dar com Lula, apesar das 
ressalvas a ele.

Discussões sobre a opção 
entre um presidenciável e 
outro já ocorrem entre os 
desolados, com a constata-
ção de que mesmo eleito-
res frustrados com o atual 
governo podem voltar a 
apoiá-lo em razão da ojeri-
za ao PT.

Há também a pregação 
de voto nulo como forma de 
protesto, como é o caso do 
pré-candidato Felipe d’Avi-
la (Novo) – que se afastou 
das conversas da terceira 
via, assim como Luciano 
Bivar (União Brasil).
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Adélio. A 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande está em busca de peritos para realizar um 
novo teste psiquiátrico em Adélio Bispo, que esfaqueou Jair Bolsonaro em 2018. O juiz respon-
sável pontua que não foram encontrados especialistas que “aceitassem realizar a perícia”.NACIONAL

Estamos voltando à normalidade
Presidente Jair Bolsonaro comemora a retoma-

da, após a pandemia da covid

A solenidade desta quinta-feira 
(19), no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), foi marcada pelo 
gesto simpático do presidente 

Jair Bolsonaro, estendendo a mão ao mi-
nistro Alexandre de Moraes, e também pela 
leveza do anfitrião, ministro Emmanoel Pe-
reira. A certa altura, Pereira convidou Bol-
sonaro a condecorar ministros empossados. 
O presidente perguntou por onde deveria 
começar: “Pela direita?” O sorridente pre-
sidente da Corte respondeu, firme: “Sempre 
pela direita, presidente.”

Cara amarrada
Cordial, Bolsonaro usou a mão direita para 

fazer um gesto tipo “levanta aí”, e a estendeu a 
Moraes. Que manteve a cara amarrada.

Parecia duelo
Durante o evento, Moraes ficou senta-

do bem à frente de Bolsonaro, encarando 
o presidente. Lembrou cena de filme de 
bang-bang.

Nem te ligo
Bolsonaro contou certa vez que Moraes 

não abriu a boca quando foi ao Planalto com 
Edson Fachin para entregar convite à posse 
no TSE.

Aplaudidos
O momento arrancou aplausos da plateia 

que estava no plenário do TST, além de sor-
risos (até de alívio) nas autoridades presentes.

Tudo lá
A própria Procuradoria destacou, sem se 

opor, que a HempCare pretendia o pagamen-
to adiantado pelos respiradores

Revisado e assinado
Barbara Camardelli, procuradora chefe, 

avalizou a antecipação. Mas foi pior que isso: 
o pagamento saiu antes mesmo da assinatura 
do contrato.

Quem manda?
A própria procuradoria afirma que é “um ór-

gão diretamente subordinado ao Governador”, o 
que sugere submissão às vontades de Rui Costa.

Tribunal racial
Tarcísio Francisco Jr driblou um desses 

“tribunais raciais” para usar cota para negros 

Evento no TST mostra leveza e até cordialidade

O PODER SEM PUDOR

Durante um mês, o deputado Salatiel 
Carvalho (PMDB-PE) tentou ser recebido 
pelo então ministro de Minas e Energia de 
FHC, Rodolpho Tourinho. Cansado, Sala-
tiel recorreu a Severino Cavalcante, que era 
vice e estava no exercício da presidência da 
Câmara. Severino também não conseguia 

falar com o ministro, sempre “ocupado”. 
Resolveu blefar: - Tem aqui um pedido de 
CPI para investigar corrupção no ministé-
rio... Em trinta segundos Severino falava 
com quem queria e em poucos minutos 
o deputado Salatiel seria procurado pelo 
solícito ministro.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Como “desocupar” um ministro

Procuradoria da Bahia
sabia de contrato suspeito
Apesar de o então governador 
baiano Rui Costa (PT) dar a 
desculpa esfarrapada à Polícia 
Federal de não saber que havia 
pago adiantados R$48 milhões a 
uma empresa de produtores de 
maconha, a HempCare, pois não 
tinha “pleno domínio do inglês”, 
o contrato passou pelas mãos 
e recebeu aval da Procuradoria 
Geral da Bahia. O despacho foi 
assinado pela procuradora geral 
Aline Nunes, e é datado em 7 
de abril de 2020. Os respirado-
res, adquiridos a peso de ouro, 
nunca foram entregues.

e virar juiz do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. Ontem, o CNJ suspendeu a posse 
do branquíssimo magistrado. O episódio só 
mostra que a cota mais justa é a do mérito e 
não a da cor da pele.

Menos de um mês
Jair Bolsonaro ganhou cerca de 250 mil se-

guidores no Twitter desde o fim de abril. No 
anúncio da oferta de compra da rede social 
por Elon Musk, o presidente ganhou 90 mil 
seguidores em poucos dias.

Impacto das damas
Agora, “Janja Lula Silva”, a mulher do petis-

ta, soma 150 mil seguidores no seu perfil veri-
ficado no Twitter. A primeira-dama Michelle 
Bolsonaro tem vinte vezes mais seguidores: 3 
milhões no seu Instagram verificado.

Aposta em reeleição?
A Instituição Fiscal Independente, ligada 

ao Senado, aponta no último relatório que o 
risco de descumprimento do teto de gastos 
até 2024 “é baixo”. Líder nas pesquisas, Lula 
disse que seu governo não teria teto.

Comércio fundamental
O tipo de empresa mais comum no Brasil 

é a de comércio varejista de roupas e acessó-
rios: existem 1,02 milhão de CNPJs ativos, das 
mais de 21,2 milhões de empresas no País, re-
velam dados da plataforma XTR.

Impacto na economia
Cabelereiros, manicures e pedicures são o 

segundo maior grupo de atividade econômica 
das empresas brasileiras ativas. Existem mais 
de 761 mil em todo o País, segundo dados da 
plataforma XTR Brasil.

Cuba, 120
A independência formal de Cuba comple-

ta 120 anos, nesta sexta-feira (20), quando o 
legislativo da ilha caribenha elegeu o primei-
ro presidente cubano, Tomás Estrada Palma, 
ainda como protetorado dos EUA.

Acorda, Brasil
Estudo divulgado na Alemanha este mês 

revelou que o mundo chegou ao patamar de 
1 Terawatt de geração de energia fotovoltaica 
(solar). Infelizmente, o Brasil, com todo seu 
potencial, responde por 1,5% disso.

Pergunta nos superiores
Pegar leve com criminosos condenados é 

cultura?
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Ciro Gomes, em terceiro lugar nas pesquisas, defende que a 
ideia de voto útil empobrece o debate

Educação dos filhos 
em casa é aprovada 
pela Câmara Federal

A Câmara dos Deputa-
dos concluiu nesta quinta-
-feira (19) a votação do 
projeto de lei que regula-
menta a prática da educa-
ção domiciliar no Brasil, 
prevendo a obrigação do 
poder público de zelar pelo 
adequado desenvolvimen-
to da aprendizagem do 
estudante. A matéria será 
enviada ao Senado.

O texto aprovado é um 
substitutivo da deputada 
Luisa Canziani (PSD-
-PR) para o Projeto de 
Lei 3179/12, do deputado 
Lincoln Portela (PL-MG). 
Para usufruir da educa-
ção domiciliar (também 
chamada pelo termo em 
inglês, homeschooling), 
o estudante deve estar 
regularmente matriculado 
em instituição de ensino, 
que deverá acompanhar a 
evolução do aprendizado. 
Nas votações desta quinta-
-feira, o Plenário rejeitou 
todos os destaques apre-
sentados pelos partidos na 
tentativa de mudar trechos 
do texto.

Pelo menos um dos pais 
ou responsáveis deverá 
ter escolaridade de nível 
superior ou em educação 
profissional tecnológica 
em curso reconhecido. A 
comprovação dessa for-
mação deve ser apresen-
tada perante a escola no 
momento da matrícula, 
quando também ambos os 
pais ou responsáveis terão 
de apresentar certidões 
criminais da Justiça federal 
e estadual ou distrital.

Crime
Ao defender a matéria, o 

líder do governo, deputa-
do Ricardo Barros (PP-
-PR), afirmou que o texto 
aprovado descriminaliza 
a atividade. “Hoje, temos 
polícia na porta dos pais e 
conselho tutelar cobrando 

a presença das crianças na 
escola”, afirmou. Já o depu-
tado Capitão Alberto Neto 
(PL-AM) lembrou que 11 
mil famílias já optaram 
pela educação domiciliar. 
“Nós temos que atender a 
todos”, argumentou.

Contra o projeto, o 
deputado Rogério Correia 
(PT-MG) teme que o ensi-
no domiciliar prejudique o 
convívio social das crian-
ças. “O que se está propon-
do é um encarceramento 
de crianças e de jovens. 
Encarceramento ideoló-
gico, religioso, político, 
social. É uma visão errada”, 
afirmou. Já o deputado 
Glauber Braga (Psol-RJ) 
acusou a proposta de se-
guir interesses do mercado: 
“A partir do momento em 
que se aprova e se regula-
menta a educação domici-
liar, aumenta a necessidade 
de produção de materiais 
didáticos específicos para 
o atendimento a essas 
famílias.”

Transição
Se o projeto for aprova-

do pelo Senado e virar lei, 
as regras entrarão em vigor 
90 dias após sua publica-
ção e para quem optar pela 
educação domiciliar nos 
dois primeiros anos haverá 
uma transição quanto à 
exigência de ensino supe-
rior ou tecnológico. Con-
forme determina o texto 
da matéria, deverá haver a 
comprovação da matrícula 
em instituição de ensino 
superior ou de educação 
profissional tecnológica, 
comprovação anual de 
continuidade dos estu-
dos com aproveitamento 
e conclusão em período 
de tempo que não exceda 
em 50% o limite mínimo 
de anos para seu térmi-
no. (Com informações da 
Agência Câmara)

3a via investe em campanha 
contra voto útil no 1o turno
Nomes que tentam fugir à polarização Lula/Bolsonaro criticam a ideia que 
vem sendo difundida de dar um voto útil no 1o turno, antecipando o 2o

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 B
95

3-
0B

66
-7

34
E-

AA
74

.

Anonymous
Rectangle


Anonymous
Free text
O ESTADO DIGITAL



Com cardápios que valorizam 
a gastronomia de vários destinos 
mundiais, os restaurantes do 
Grupo Geppos apresentam os 
cardápios disponíveis na edição 
deste ano do Restaurant Week. 
O festival acontece até o dia 19 
de junho e proporciona preços 
especiais no menu dos restau-
rantes participantes. O cardápio 
se divide em três passos – en-
trada, prato principal e sobre-
mesa –, com disponibilidade 
durante toda a semana, menos 
às sextas-feiras, sábados e dia 
dos namorados (12). Os restau-
rantes participantes do festival 
serão o Restaurante Misaki, no 
valor de R$ 59,90, Cabaña del 
Primo RioMar Fortaleza, Geppos 
Italiano e Geppos Praia, com 
preço de R$ 74,90.

Ação com Iprede
Nesta 17ª edição, o Instituto 

da Primeira Infância (IPREDE) 
participa novamente como ins-
tituição beneficiada. Para ajudar 
a entidade, os clientes podem 
doar R$1 a cada menu con-
sumido entre o período de 19 
de maio a 19 de junho. Todo o 
valor arrecadado será destinado 
para o projeto Prato Cheio, que 
alimenta centenas de crianças e 
famílias de 12 comunidades de 
baixo índice de desenvolvimento 
humano (IDH), em Fortaleza.

FOTO  DIVULGAÇÃO
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Com o intuito de poten-
cializar as habilidades das 
mulheres empreendedoras, 
o Shopping Benfica, em par-
ceria com a Casa de Xicas, 
Coletivo de Mulheres Negras 
Empreendedoras, vai realizar 
duas oficinas voltadas para a 
arte do empreendedorismo. 
No dia 21 de maio será sobre 
a “Introdução à modelagem 
com retiradas de medidas”. Já 
no dia 28 de maio, os interes-
sados terão a oportunidade 
de aprender “Como vender 
com as redes sociais”. Am-
bas as oficinas ocorrerão no 
1° Piso do empreendimento, 
às 14h, com acesso gratuito. 
Para participar, basta realizar 
a inscrição através do formu-
lário online https://forms.gle/
AvcBc6ocsibj4pci8, disponí-
vel no site do Shopping Benfi-
ca. As vagas são limitadas!

A oficina “Como vender 
com as redes sociais”  será 
ministrada pela social me-
dia Fernanda Oliveira, que 
vai ensinar ao público como 
lidar com o mundo virtual, 
na produção de áudios e ví-
deos.  Já a capacitação sobre 
“Introdução à modelagem 
com retiradas de medidas” 
será abordada por Christian-
ne Loiola, que trabalha no 
mercado de moda há mais 
de 15 anos. Com experiência 
em chão de fábrica, a profissio-
nal, agora, apresenta sua marca 
Aqualtune na loja Casa de Xi-
cas. Durante a formação, ela vai 
ensinar a prática de retiradas de 
medidas corporais, uma técni-
ca necessária para quem traba-
lha com peças sob medida.

Juntas para crescer
Além das oficinas, a  Casa 

das Xicas conta com uma loja 
colaborativa localizada no Piso 

Térreo do Shopping Benfica, 
com produções feitas à mão 
por mulheres empreendedo-
ras. O espaço conta com pro-
dutos de diferentes segmentos, 
como roupas e acessórios, pre-
sentes, artesanato, itens deco-
rativos, utilidades domésticas, 
culinária baiana e africana, 
serviços, entre outros, sempre 
com destaque para a relevân-
cia cultural na apresentação 
destes produtos e serviços.

Casa de Xicas
A Casa de Xicas é um es-

paço para agregar empreen-
dedores e suas produções, 
possibilitando a comerciali-
zação de forma colaborativa, 
seja física ou online, como 
um caminho de desenvolvi-
mento para empreendedoras 
negras e periféricas dentre a 
realidade econômica do país. 
Idealizado pelas empreende-
doras Adriana Braga, Maria 
Helena e Neide Rodrigues, 
o projeto tem como missão 
possibilitar a autonomia e 
independência profissional/
financeira de mulheres com a 
devida capacitação para que 
todas desenvolvam seu pró-
prio potencial, sejam multi-
plicadoras e  ampliem suas 
competências a fim de con-
quistar grandes resultados.

kelton@oestadoce.com.br

Música, sustentabilidade, arte e diversão unidos em um só evento. Esse é o DNA do SOL Festival, um novo conceito 
em festival que dialoga com diferentes públicos através da união de diversos ritmos e promete mostrar porquê será um 
dos maiores eventos de 2022, na capital cearense. Os ingressos já estão à venda e o line-up traz, dentre várias atrações, 
o artista Vitor Kley, com show inédito para a capital cearense. A mudança de endereço não vai acarretar modificações 
nas datas ou na programação e proporcionará um ambiente 100% coberto, como os cliente presenciaram nos eventos 
do DUBDOGZ e Bem Vindo ao Mar. Duda Beat, Di Ferrero, Camila Marieta, Superbanda, Davi Cartaxo, The Mob e outras 
surpresas continuam escaladas para se apresentar nos dias 28 de maio e 4 de junho. Vendas: festivalsol.com.br.

A partir de 20 de maio 
(sexta-feira), a plataforma de 
streaming do cinema e au-
diovisual brasileiro Itaú Cul-
tural Play – www.itaucultu-
ralplay.com.br – inaugura em 
seu catálogo a mostra Bom 
dia, Professor, mais uma 
programação assinada pela 
curadoria do Espaço Itau de 
Cinema. Com destaque para 
as ficções Café com cane-
la (2017), Depois da chuva 
(2013), Ferrugem (2017) e A 
família Dionti (2015), a mos-
tra recupera parte dos filmes 
exibidos ao longo do projeto, 
entre documentários e fic-
ções voltados ao debate sobre 
a realidade brasileira e seus 
problemas. 

Com acesso gratuito, a 

plataforma de streaming de 
cinema brasileiro é acessí-
vel para dispositivos móveis 
IOS e Android, e pode ser 
acessada pelo site itaucultu-
ralplay.com.br.  

Café com canela marca a 
estreia de Ary Rosa e Glenda 
Nicácio no cinema, dois rea-
lizadores negros que coloca-
ram o Recôncavo Baiano no 
mapa audiovisual brasileiro. 
A história acompanha Mar-
garida, uma professora que 
depois de perder seu filho e 
se separar do marido, se dis-
tancia do mundo, entoando 
um luto duradouro. 

Premiado no Festival de 
Brasília, o filme valoriza os 
saberes populares, a cultura 
afrodescendente e a comida, 

como um ponto sagrado de 
encontros e afetividades.  

Já o filme Depois da 
chuva, de Cláudio Mar-
ques e Marília Hughes, é 
considerado um dos me-
lhores filmes brasileiros 
da última década. Também 
premiado no Festival de 
Brasília, a obra da dupla 
de diretores baianos cons-
trói uma narrativa que vai 
além do mero retrato de 
dramas típicos da adoles-
cência, buscando entender 
de maneira mais profunda 
o período das Diretas Já e 
sua grande esperança de-
mocrática para os jovens. 

A família Dionti, do di-
retor Alan Minas, retrata de 
forma delicada e fantasiosa 

o tema universal do primei-
ro amor, na contramão das 
histórias urbanas e do regis-
tro realista. Também pre-
miada no Festival de Brasí-
lia, é uma obra incomum no 
cinema brasileiro. 

Na trama, muitas histó-
rias estão por trás da histó-
ria. Nela, Josué sonha com a 
volta da esposa a cada chu-
va, enquanto cria sozinho os 
dois filhos: Serino, que chora 
grãos de areia, e Kelton, que 
se derrete de amor com a 
chegada de Sofia, uma garota 
de circo, e que tem medo de 
ter o mesmo destino da sua 
mãe, que se apaixonou, eva-
porou e desapareceu. 

Já Ferrugem, de Aly Mu-
ritiba, se destaca pela for-

ma nada convencional com 
que conduz uma história 
de bullying entre adoles-
centes. O filme acompanha 
uma jovem que costuma 
compartilhar vídeos, mú-
sicas, fotos e seu cotidia-
no nas redes sociais. Após 
perder seu celular, ela passa 
a ser vítima de uma crimi-
nosa exposição de detalhes 
da sua vida privada. A obra 
foi premiada no Festival de 
Gramado. 

A seleção conta ainda 
com 5 vezes Chico - O velho 
e sua gente, uma jornada afe-
tiva pelas águas, paisagens e 
cultura do rio São Francisco, 
um dos mais importantes 
do país. A obra documental 
é dirigida por Gustavo Spo-

lidoro, Ana Rieper, Camilo 
Cavalcante, Eduardo Gol-
denstein e Eduardo Nunes. 

Outros filmes que passam 
a integrar o catálogo da pla-
taforma são os documentá-
rios Do pó da terra (2016), 
de Maurício Nahas, Eleições 
(2018), da cineasta Alice 
Riff, Meu nome é Daniel 
(2018), de Daniel Gonçalves, 
além dos recém-lançados 
Chão (2021), da de Camila 
Freitas, e A quem interessa 
a ignorância (2021), de Ale-
xandre Carvalho.

Todas as sinopses e fichas-
-técnicas estão disponíveis 
no arquivo atachado.

ITAÚ CULTURAL PLAY ESTREIA MOSTRA ITAÚ CULTURAL PLAY ESTREIA MOSTRA 
DEDICADA AOS PROFESSORESDEDICADA AOS PROFESSORES

Na sexta-feira, a plataforma de streaming do Itaú Cultural acrescenta a seu catálogo 10 títulos exibidos no Clube do Professor

  
Confira o cardápio com-
pleto durante o festival:
Misaki – Menu Plus Al-
moço – R$ 59,90
Entradas: Harumaki Cheese, 
Guiosa de Carne, Pasteis no Vapor, 
Pratos principais, Somem com ca-
marão, Tilápia com azeite de ervas
Sobremesas: Brigadeiro de 
Colher, Frutas Flambadas.
Cabaña del Primo RioMar – 
Menu Plus Jantar R$ 74,90
Entradas: Tostada de Brie 
com Parma, Kafta.
Pratos principais: Lasa-
nha de Costela com fonduta 
de queijo manteiga, Risoto 
de Cogumelos com filet.
Sobremesas: Romeu e 
Julieta, Churros del Primo.
Geppos Italiano – Menu 
Plus Jantar R$ 74,90
Entradas: Pallini di For-
maggio, Peixe Empanado.
Pratos principais: Spaghet-
ti à Carbonara, Gnocchi 
de Banana da Terra.
Sobremesas: Pudim Geppos, 
Mousse de Chocolate.
Geppos Praia – Menu 
Plus jantar R$ 74,90
Entradas: Queijo Crocan-
te, Pastéis de Carne.
Pratos Principais: Nhoque 
de Banana da Terra, Tilápia 
com Purê de Abóbora.
Sobremesas: Pudim Geppos, 
Goiabada com Sorvete de Tapioca.

Restaurantes 
apresentam menu 
para o festival 
Restaurant Week

Casa de Xicas fazem
oficinas gratuitas no 
Shopping Benfica

  
Oficinas da ONG Casa de Xicas. 
Dia 21/05, às 14h, “Introdução 
à modelagem com retiradas de 
medidas”. Dia 28/05, às 14h, 
“Como vender com as redes 
sociais”. Local: 1° Piso do Sho-
pping Benfica  (Av. Carapinima, 
2200 – Benfica – Fortaleza/
CE). Acesso: Gratuito. Inscrição 
através do formulário online 
disponível no site do Shopping 
Benfica: https://forms.gle/AvcB-
c6ocsibj4pci8 - Vagas limitadas!

    Controladora  Consolidado  Consolidado
A T I V O  dez/21  dez/21  dez/20
CIRCULANTE      
Disponibilidades  5.304  1.084.943  516.552
Aplicações Financeiras  5.834  4.588.925  6.803.066
Contas a Receber de Clientes -  35.887.630  32.857.844
Estoques  -  1.427.780  1.083.540
Impostos a Recuperar  366.406  7.287.199  3.837.263
Adiant. a Fornecedores  1.063.260  4.626.768  5.274.791
Despesas Antecipadas  93.623  907.436  841.493
Outros Ativos Circulantes  1.650.800  2.329.836  2.748.578
Total do Circulante  3.185.228  58.140.517  53.963.127
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
 Direitos a Receber  803.103  414.159  58.503
 Depósitos Judiciais  27.102  1.140.310  1.201.663
 Ativos Fiscais Diferidos  40.144  834.322  1.350.499
Permanente:
 Investimentos  63.433.224  33.547.492  24.047.695
 Imobilizado  525.990  37.521.174  30.152.477
 Intangível  410.228  2.449.044  1.702.290
 Diferido  -  -  -
Total do Não Circulante  65.239.791  75.906.501  58.513.127
ATIVO TOTAL  68.425.019 134.047.018  112.476.254

TERMACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 20.650.899/0001-03

Senhores Acionistas. Em cumprimento as normas legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras 
Consolidadas da TERMACO PARTICIPAÇÕES S.A. relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, acompanhadas das 
correspondentes notas explicativas. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam 
ser necessários.

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2021 - CONSOLIDADO (Em reais - R$) 
    Controladora  Consolidado  Consolidado
P A S S I V O  dez/21  dez/21  dez/20
CIRCULANTE      
Fornecedores  23.285  5.809.482  5.782.848
Financiamentos  1.815.230  16.245.346  9.893.165
Salários e Encargos Sociais 23.259  889.957  784.175
Obrigações Tributárias  344.603  6.105.707  4.801.980
Férias/13º Salário a Pagar  -  3.703.456  3.166.005
Outras Obrigações  3.461.185  3.403.460  3.036.410
Total do Circulante  5.667.561  36.157.408  27.464.581
NÃO CIRCULANTE      
Emprést. e Financiamentos 543.074  29.355.559  23.812.539
Parcelamentos  97.280  11.709.060  16.058.242
Provisões Constituídas  -  -  -
Outras Obrigações  1.576.744  5.316  5.313
Minoritários  -  12  12
Total do Não Circulante  2.217.098  41.069.947  39.876.106
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social  700.996  16.397.306  8.397.306
Reservas de Capital  10.683.985  345.274  212.711
Reserva de Lucros   49.155.379    40.077.083   36.525.549
Lucros/Prej. Acumulados  -  -  -
Total do Patrim. Líquido  60.540.360  56.819.663  45.135.567
PASSIVO TOTAL  68.425.019  134.047.018  112.476.254

Demonstração do Resultado para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021
CONSOLIDADO (Em reais - R$) 

    Controladora  Consolidado  Consolidado
    dez/21  dez/21  dez/20
Receita Bruta dos
 Serviços Prestados
 Serviços  -  272.667.449  225.768.680
 Descontos e Cancelamentos -  (5.186.411)  (1.517.561)
 Impostos e contribuições
  sobre serviços  -  (40.538.103)  (34.631.436)
Receita Líquida dos
 Serviços Prestados  -  226.942.935  189.619.683
Custo dos Serviços
 Prestados  -  (168.948.624) (136.039.476)
Lucro Bruto  -  57.994.311  53.580.207
Despesas Operacionais
 Administrativas  -  (37.288.063)  (32.571.389)
 Comerciais  -  (4.811.693)  (4.417.224)
 Receitas Financeiras  975.616  337.732  457.123

    Controladora  Consolidado  Consolidado
    dez/21  dez/21  dez/20
 Despesas Financeiras  (1.075.059)  (7.523.572)  (5.635.811)
 Outras despesas e receitas
  operacionais, líquidas  -  19.637  (414.220)
 Equivalência
  Patrimonial  17.863.112  12.527.397  4.285.990 
Despesas Operacionais
 Líquidas  17.763.669  (36.738.562)  (38.295.530)
Lucro antes da Contrib.
 Social e I. de Renda   17.763.669    21.255.749    15.284.677
Provisão para Contri-
 buição Social  8.950  (1.008.880)  (1.032.292)
Provisão para Imposto
 de Renda  24.861  (2.449.388)  (2.570.719)
Lucro Líquido (Prejuízo)
 do Exercício  17.797.479  17.797.481  11.681.666

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício
Findo em 31 de Dezembro de 2021 CONSOLIDADO (Em reais - R$) 

    Controladora  Consolidado  Consolidado
    dez/21  dez/21  dez/20
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
Lucro líq. do exercício  17.797.479  17.797.481  11.681.666
Ajuste para reconciliação
 do lucro líquido:      -
 Deprec. e amortizações  225.957  4.222.264  3.217.573
 Resultado positivo de
  Equiv. Patrimonial  (17.863.112)  (12.527.397)  (11.693.957)
 Ajustes de exerc. anteriores -  (284.365)  (927.411)
(Aumento) redução nos ativos:
 Contas a receber de clientes -  (3.029.786)  365.509
 Estoques  -  (344.239)  (108.353)
 Impostos a Recuperar  (239.706)  (3.449.937)  (602.815)
 Adiant. a Fornecedores  3.683  648.023  2.291.425
 Despesas Antecipadas  24.601  (65.943)  (139.407)
 Demais Contas a Receber (373.265)  418.742  1.240.120
 Direitos a Receber  2.748.715  (355.657)  1.922.847
 Depósitos Judiciais  (27.102)  61.354  914.609
 Ativos Fiscais Diferidos  (33.811)  516.177  (193.892)
Aumento (redução) nos passivos:
 Fornecedores  (53.283)  26.634  (1.036.213)
 Salários e encargos sociais (244)  105.783  (90.111)
 Obrigações tributárias  118.955  1.303.727  623.564
 Provisões Férias/13º Salário -  537.451  (357.610)
 Outras Obrig. Curto Prazo 373.265  367.051  623.480
 Provisões Constituídas  -  -  -
 Outras Obrig. L. Prazo  871.928  3  (28.180)

    Controladora  Consolidado  Consolidado
    dez/21  dez/21  dez/20
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais  3.574.059  5.947.366  7.702.847
Fluxo de caixa das atividades
 de investimentos
 Investimentos em terceiros (800.000)  (1.401.000)  3.814.924
 Aquisição de bens do imob. (73.605)  (11.299.149)  (1.756.938)
 Aquisição de Intangível  -  (1.038.566)  (142.652)
Caixa líq. aplicado nas atividades
 de investimentos  (873.605)  (13.738.715)   1.915.335
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamentos
 Empréstimos e
  Financiamentos  (3.579.457)   11.895.201    (4.218.877)
 Parcelamentos  (14.926)  (4.349.182)  (1.276.527)
 Dividendos Recebidos -
  Investimentos  4.969.134  2.143.000  5.882.500
 Dividendos pagos  (4.083.954)  (3.543.420)  (6.984.974)
Caixa líq. (aplicado nas) gerado
 pelas ativ. de financiam.  (2.709.203)  6.145.599  (6.597.879)
Redução em caixa e
 equivalente de caixa  (8.749)  (1.645.750)  3.020.303
Disponibilidades no início
 do exercício  19.887  7.319.618  4.299.315
Disponibilidades no final
 do exercício  11.138  5.673.868  7.319.618
Aumento (redução) nas
 disponibilidades  (8.749)  (1.645.750)  3.020.303

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício
Findo em 31 de Dezembro de 2021 CONSOLIDADO (Em reais - R$)

   Capital Reserva de Reserva de Lucros 
Descrição Social Capital Lucros Acumulados Total
Em 31 de Dezembro de 2019 8.397.306 139.754 34.926.700 - 43.463.760
Aumento do Capital - - - - -
Ajuste de Exercicios Anteriores - - - (927.411) (927.411)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício - - - 11.681.666 11.681.666
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal - - 25.510 (25.510) -
Dividendos Distribuídos - - (5.977.500) - (5.977.500)
Reseva de Incentivos Fiscais - 72.957 - (72.957) -
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos - - 7.550.840 (10.655.788) (3.104.948)
Em 31 de Dezembro de 2020 8.397.306 212.711 36.525.549 - 45.135.567
Aumento do Capital 8.000.000 - (8.000.000) - -
Ajuste de Exercicios Anteriores - - - (284.365) (284.365)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício - - - 17.797.481 17.797.481
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal - - 307.772 (307.772) -
Dividendos Distribuídos - - (2.143.000) - (2.143.000)
Reseva de Incentivos Fiscais - 132.562 - (132.562) -
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos - - 13.386.762 (17.072.782) (3.686.020)
Em 31 de Dezembro de 2021 16.397.306 345.274 40.077.083 - 56.819.663

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$)
1 - Contexto Operacional: A empresa e suas controladas têm entre suas principais atividades a exploração de transportes de cargas expressas 
e fracionadas, armazenagem, administração de estoques; transportes especiais, locação de máquinas e equipamentos, operadores portuários e 
operador multimodal de carga. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as 
Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e as alterações produzidas pelas Leis 
nº 11.638/ 07 e 11.941/09, assim como, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), exigidos para as Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2021. 3 - Principais Práticas Contábeis: A) Caixa e Equivalente de 
Caixa: Representados por fundo fixo de caixa, por recursos em contas bancarias de livre movimentação e por investimentos de curto prazo, com 
vencimento originais igual ou menor a 90 dias, prontamente conversíveis em caixa, com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo avaliado 
ao valor justo. B) Contas a Receber de Clientes: Os valores a receber de clientes são registrados e mantidos no Balanço Patrimonial pelo valor 
faturado. C) Estoques: Avaliados pelo custo médio de aquisição, que não excede o seu valor de mercado ou o custo de reposição. D) Adianta-
mento a Fornecedores: São adiantamentos que a Companhia e suas controladas fazem aos seus fornecedores no curso normal do negócio, são 
prestadores de serviços (motoristas agregados) que recebem 80% do frete antecipadamente e o restante 20% na entrega dos serviços. E) Des-
pesas Antecipadas: Trata-se de seguros feitos pela companhia que serão apropriados durante o exercício social. F) Outros Ativos Circulantes: 
Refere-se a dividendos a receber de controladas, seguros e indenizações a receber. G) Direitos a Receber: Saldo referente às cobranças judiciais 
contra clientes. H) Depósitos Judiciais: O depósito judicial refere a depósito de ICMS que não reconhece e reivindica judicialmente e para tanto 
se realizou depósito judicial e processos trabalhistas. I) Investimentos: É a participação em coligada TECER - Termais Portuários do Ceará. J) 
Imobilizado: O Imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada pelo método das cotas constantes. O custo his-
tórico contempla os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. K) Fornecedores: Compreendem os valores devidos aos fornecedores 
no curso normal do negócio da Companhia e suas controladas. L) Salários e Encargos Sociais: São referentes aos encargos de INSS e FGTS 
mensais com funcionários. M) Obrigações Tributárias: Referem-se às obrigações mensais de ICMS, PIS, COFINS, ISS, CPRB, IRRF e outros. 
N) Férias/ 13º Salários a Pagar: São provisões dos encargos de férias e 13º salários. O) Outras Obrigações: Refere-se a seguros de cargas, 
responsabilidade civil, veículos e predial. P) Parcelamentos: A empresa aderiu ao Programa de Regularização Tributária (Pert) Lei nº 13.496/17 e 
possuem parcelamentos Lei 11.941/09 e 12.996/14 com prazos de até 180 meses. Bertrand Alphonse Boris Neto - Diretor - CPF: 219.955.403-15. 
Carlos José Castro da Silva Maia - Diretor - CPF: 275.508.421-91. Christiane Boris Silva Maia - Diretora - CPF: 213.711.213-20. Felipe Oliveira 
de Carvalho - Contador: CRC-CE. 016641/O-1 - CPF: 823.030.963-91.
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O Planetário Rubens de 
Azevedo, equipamento da Se-
cretaria da Cultura do Estado 
do Ceará (Secult Ceará) que in-
tegra o Centro Dragão do Mar 
de Arte e Cultura (CDMAC), 
gerido em parceria com o Ins-
tituto Dragão do Mar (IDM), 
segue com sessões gratuitas, 
de quinta a domingo, e, para 
contemplar um público ainda 

maior, estendeu o horário de 
funcionamento aos finais de 
semana. Com a ocupação limi-
tada a 45 lugares por sessão, o 
acesso será feito mediante a re-
tirada de ingressos (até dois por 
pessoa) na bilheteria física do 
espaço, com distribuição ini-
ciada sempre uma hora antes 
da primeira sessão. À medida 
que uma sessão for esgotando, 

serão liberados os acessos da 
sessão subsequente.

Alinhado com o último de-
creto estadual, o acesso à progra-
mação permanece condicionado 
à apresentação do passaporte va-
cinal com pelo menos a 2ª dose 
ou dose única (a depender do 
imunizante) e o documento de 
identificação com foto.

As indicações para a crian-

çada são “E a Bruxa foi para 
o Espaço”, às quintas, 18h, e 
aos sábados e domingos, às 
17h; e “A Quinca, o Pititi e o 
Albireu”, de sexta a domingo, 
às 18h. Embora sejam livres, 
as sessões infantis são sugeri-
das para crianças com idade a 
partir de 6 anos. Para o público 
juvenil-adulto, as boas pedidas 
são”Até as Fronteiras do Uni-

verso”, aos sábados, 19h, e “A 
Luz e o Berço da Vida”, domin-
gos, também 19h.

A fim de seguir referência 
na realização de suas ações 
turístico-pedagógicas e me-
lhor atender o seu público, o 
Planetário Rubens de Azeve-
do está passando por melho-
rias. Em breve, o espaço rece-
berá novos projetores digitais 

de última geração produzidos 
pela empresa alemã Carl Zeiss 
Jena GmbH. Até que a atua-
lização tecnológica sej con-
cluída, o Planetário seguirá 
realizando algumas sessões 
compatíveis com o atual equi-
pamento, a partir das quais 
poderão ser conferidas fan-
tásticas imagens do universo 
e do céu estrelado.

Planetário Rubens de Azevedo amplia a oferta de sessões gratuitas

ARTE+AGENDA

A T I V O  dez/21  dez/20
CIRCULANTE    
Disponibilidades   5.304    3.823 
Aplicações Financeiras   5.834    16.064 
Contas a Receber de Clientes  -     -   
Estoques   -     -   
Impostos a Recuperar   366.406    126.700 
Adiantamento a Fornecedores   1.063.260    1.066.943 
Despesas Antecipadas   93.623    118.224 
Outros Ativos Circulantes   1.650.800    1.277.535
Total do Circulante  3.185.228   2.609.288 
NÃO CIRCULANTE    
Realizável a longo prazo:    
 Direitos a Receber   803.103    3.551.818 
 Depósitos Judiciais   27.102    -   
 Ativos Fiscais Diferidos   40.144    6.334 
Permanente:    
 Investimentos   63.433.224    49.198.712 
 Imobilizado   525.990    559.580 
 Intangível   410.228    528.990 
Total do Não Circulante  65.239.791  53.845.434
ATIVO TOTAL  68.425.019  56.454.722

TERMACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 20.650.899/0001-03

Balanço Patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$) 
P A S S I V O  dez/21  dez/20
CIRCULANTE     
Fornecedores   23.285    76.568 
Financiamentos   1.815.230    2.219.776 
Salários e Encargos Sociais   23.259    23.503 
Obrigações Tributárias   344.603    225.648 
Férias/13º Salário a Pagar   -     -   
Outras Obrigações   3.461.185    3.087.919
Total do Circulante  5.667.561   5.633.414 
NÃO CIRCULANTE    
Empréstimos e Financiamentos   543.074    3.717.986 
Parcelamentos   97.280    112.205 
Provisões Constituídas   -     -   
Outras Obrigações   1.576.744    704.816 
Total do Não Circulante   2.217.098    4.535.007 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
Capital Social   700.996    700.996 
Reservas de Capital   10.683.985    10.683.985 
Reserva de Lucros   49.155.379    34.901.320 
Lucros/Prejuizos Acumulados   -  -
Total do Patrimônio Líquido  60.540.360  46.286.301
PASSIVO TOTAL  68.425.019  56.454.722

Demonstração do Resultado para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$) 
    dez/21  dez/20
Receita Bruta dos Serviços Prestados
 Serviços  -  -
 Descontos e Cancelamentos  -  -
 Impostos e contrib. sobre serviços  -  -
Receita Líquida dos Serviços
 Prestados  -  -
Custo dos Serviços Prestados  -  -
Lucro Bruto  -  -
Despesas Operacionais
 Administrativas   -      -   
 Comerciais   -      -   

    dez/21  dez/20
 Receitas Financeiras   975.616    617.295
 Despesas Financeiras  (1.075.059)   (635.923)
 Outras despesas e receitas
  operacionais, líquidas  -      -
 Equivalência Patrimonial   17.863.112    11.693.957 
Despesas Operacionais Líquidas  17.763.669    11.675.328
Lucro antes da Contribuição Social
 e Imposto de Renda  17.763.669    11.675.328
Provisão para Contribuição Social   8.950    1.677 
Provisão para Imposto de Renda   24.861    4.657 
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício  17.797.479    11.681.662 

Demonstração do Fluxo de Caixa-Método Indireto para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 
(Em reais - R$) 

    dez/21  dez/20
Fluxo de caixa das ativ. operacionais
Lucro líquido do exercício   17.797.479    11.681.662 
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:    
 Depreciações e amortizações   225.957    217.456 
 Resultado positivo de Equiv. Patrimonial  (17.863.112)   (11.693.957)
 Ajustes de exercícios anteriores   -  (927.411)
(Aumento) redução nos ativos:
 Contas a receber de clientes   -  -
 Estoques  -  -
 Impostos a Recuperar   (239.706)   (96.814)
 Adiant. a Fornecedores   3.683    (130.157)
 Despesas Antecipadas   24.601    (114.804)
 Demais Contas a Receber   (373.265)   454.465 
 Direitos a Receber   2.748.715    183.667 
 Depósitos Judiciais   (27.102)   -   
 Ativos Fiscais Diferidos   (33.811)   (6.334)
Aumento (redução) nos passivos:    
 Fornecedores   (53.283)   (3.285)
 Salários e encargos sociais   (244)   83 
 Obrigações tributárias   118.955    159.075 
 Provisões Férias/13º Salário   -  -

    dez/21  dez/20
  Outras Obrigações Curto Prazo   373.265    445.535 
  Provisões Constituídas   -  -
  Outras Obrigações Longo Prazo   871.928    704.816 
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais 3.574.059  873.999
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
 Investimentos em terceiros   (800.000)   (872.589)
  Aquisição de bens do imobilizado   (73.605)   (34.752)
  Aquisição de Intangível  -  -
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos   (873.605)   (907.341)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos
 Empréstimos e Financiamentos   (3.579.457)   (2.633.057)
 Parcelamentos   (14.926)   (26.366)
 Dividendos Recebidos - Investimentos   4.969.134    7.079.974 
 Dividendos pagos   (4.083.954)   (6.179.974)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
 atividades de financiamentos   (2.709.203)   (1.759.423)
Redução em caixa e equiv. de caixa   (8.749)   (1.792.765)
Disponibilidades no início do exercício   19.887    1.812.652 
Disponibilidades no final do exercício   11.138    19.887 
Aumento (redução) nas disponibilidades   (8.749)   (1.792.765)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$)

   Capital Reserva de Reserva de Lucros 
Descrição Social Capital Lucros Acumulados Total
Em 31 de Dezembro de 2019  700.996   10.683.985   32.127.043   -     43.512.024
Aumento do Capital  -     -     -     -     -   
Ajuste de Exercicios Anteriores  -     -     -     (927.411)  (927.411)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -     -     -     11.681.662   11.681.662 
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal  -     -     -     -     -   
Dividendos Distribuídos  -     -     (7.979.974)  -     (7.979.974)
Reseva de Incentivos Fiscais  -     -     -     -     -   
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos  -     -     10.754.251   (10.754.251)  -   
Em 31 de Dezembro de 2020  700.996   10.683.985   34.901.320   -     46.286.301 
Aumento do Capital  -     -     -     -     -   
Ajuste de Exercicios Anteriores  -     -     -     -     -   
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -     -     -     17.797.479   17.797.479 
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal  -     -     -     -     -   
Dividendos Distribuídos  -     -     (3.543.420)  -     (3.543.420)
Reseva de Incentivos Fiscais  -     -     -     -     -   
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos  -     -     17.797.479   (17.797.479)  -
Em 31 de Dezembro de 2021  700.996   10.683.985   49.155.379   -     60.540.360 

Bertrand Alphonse Boris Neto - Diretor - CPF: 219.955.403-15.
Felipe Oliveira de Carvalho - Contador: CRC-CE. 016641/O-1 - CPF: 823.030.963-91.

A T I V O  dez/21  dez/20
CIRCULANTE    
Disponibilidades  7.436  8.300
Aplicações Financeiras  760.717  87.934
Contas a Receber de Clientes  5.703.086  3.744.668
Estoques  74.985  162.053
Impostos a Recuperar  227.006  95.067
Adiantamento a Fornecedores  938.702  1.074.457
Despesas Antecipadas  183.805  72.913
Outros Ativos Circulantes  808.008  931.146
Total do Circulante  8.703.745  6.176.538
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
 Direitos a Receber  204.693  241.706
 Depósitos Judiciais  647.744  657.792
 Ativos Fiscais Diferidos  -  -
Permanente:
 Investimentos  3.754.480  2.347.480
 Imobilizado  3.196.563  3.306.159
 Intangível  25.360  24.500
Total do Não Circulante  7.828.840  6.577.636
ATIVO TOTAL  16.532.585  12.754.174

TERMACO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.
CNPJ: 21.421.257/0001-97

Balanço Patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$) 
P A S S I V O  dez/21  dez/20
CIRCULANTE     
Fornecedores  427.847  945.285
Financiamentos  42.191  94.333
Salários e Encargos Sociais  161.418  111.149
Obrigações Tributárias  906.350  555.031
Férias/13º Salário a Pagar  555.763  466.785
Outras Obrigações  193.574  125.766
Total do Circulante  2.287.144  2.298.349
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos  21.095  262.043
Parcelamentos  1.478.094  2.084.913
Provisões Constituídas  -  -
Outras Obrigações  6.661.327  2.777.263
Total do Não Circulante  8.160.516  5.124.220
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social  3.387.904  3.387.904
Reservas de Capital  302.592  170.030
Reserva de Lucros  2.394.429  1.773.671
Lucros/Prejuizos Acumulados  -  -
Total do Patrimônio Líquido  6.084.925  5.331.605
PASSIVO TOTAL  16.532.585  12.754.174

Demonstração do Resultado para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$) 
    dez/21  dez/20
Receita Bruta dos Serviços Prestados
 Serviços  28.116.650  14.765.563
 Descontos e Cancelamentos  (2.410.361)  (3.021)
 Impostos e contrib. sobre serviços  (3.272.138)  (1.834.243)
Receita Líquida dos Serviços
 Prestados  22.434.151  12.928.299
Custo dos Serviços Prestados (18.398.621)  (9.571.920)
Lucro Bruto  4.035.530  3.356.379
Despesas Operacionais
 Administrativas  (2.571.448)  (2.115.679)
 Comerciais  (38.361)  (3.585)

    dez/21  dez/20
 Receitas Financeiras  15.586  7.772
 Despesas Financeiras  (378.619)  (601.813)
 Outras despesas e receitas
  operacionais, líquidas  27.674  (14.222)
 Equivalência Patrimonial  -  -
Despesas Operacionais Líquidas  (2.945.168)  (2.727.526)
Lucro antes da Contribuição Social
 e Imposto de Renda  1.090.362  628.853
Provisão para Contribuição Social  (105.271)  (58.099)
Provisão para Imposto de Renda  (128.840)  (60.557)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício  856.252  510.197

Demonstração do Fluxo de Caixa-Método Indireto para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 
(Em reais - R$) 

    dez/21  dez/20
Fluxo de caixa das ativ. operacionais
Lucro líquido do exercício  856.252  510.197
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:
 Depreciações e amortizações  541.072  490.397
 Resultado positivo de Equiv. Patrimonial -  -
 Ajustes de exercícios anteriores  -  -
(Aumento) redução nos ativos:
 Contas a receber de clientes  (1.958.418)  760.847
 Estoques  87.068  (35.631)
 Impostos a Recuperar  (131.939)  (92.002)
 Adiant. a Fornecedores  135.755  261.437
 Despesas Antecipadas  (110.892)  10.073
 Demais Contas a Receber  123.137  (550.248)
 Direitos a Receber  37.014  (241.706)
 Depósitos Judiciais  10.048  (5)
 Ativos Fiscais Diferidos  -  -
Aumento (redução) nos passivos:
 Fornecedores  (517.438)  (30.938)
 Salários e encargos sociais  50.269  (20.419)
 Obrigações tributárias  351.320  (153.482)
 Provisões Férias/13º Salário  88.978  (14.397)

    dez/21  dez/20
  Outras Obrigações Curto Prazo  67.808  4.898
  Provisões Constituídas  -  -
  Outras Obrigações Longo Prazo  3.884.064  2.371.406
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais  3.514.096  3.270.426
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
 Investimentos em terceiros  (1.407.000)  (2.347.132)
  Aquisição de bens do imobilizado  (427.747)  (203.427)
  Aquisição de Intangível  (4.590)  -
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos  (1.839.337)  (2.550.559)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos
 Empréstimos e Financiamentos  (293.089)  (243.553)
 Parcelamentos  (606.820)  (400.145)
 Dividendos Recebidos - Investimentos  -  -
 Dividendos pagos  (102.932)  (64.732)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
 atividades de financiamentos  (1.002.841)  (708.430)
Redução em caixa e equiv. de caixa  671.919  11.437
Disponibilidades no início do exercício  96.234  84.797
Disponibilidades no final do exercício  768.153  96.234
Aumento (redução) nas disponibilidades  671.919  11.437

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$)

   Capital Reserva de Reserva de Lucros 
Descrição Social Capital Lucros Acumulados Total
Em 31 de Dezembro de 2019  3.387.904   97.073   1.401.164   -     4.886.141
Aumento do Capital  -     -     -     -     -   
Ajuste de Exercicios Anteriores  -     -     -     -     -   
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -     -     -     510.197   510.197 
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal  -     -     25.510   (25.510)  -   
Dividendos Distribuídos  -     -     (64.732)  -     (64.732)
Reseva de Incentivos Fiscais  -     72.957   -     (72.957)  -   
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos  -     -     411.730   (411.730)  -   
Em 31 de Dezembro de 2020  3.387.904   170.030   1.773.671   -     5.331.605 
Aumento do Capital  -     -     -     -     -   
Ajuste de Exercicios Anteriores  -     -     -     -     -   
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -     -     -     856.252   856.252 
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal  -     -     42.813   (42.813)  -   
Dividendos Distribuídos  -     -     (102.932)  -     (102.932)
Reseva de Incentivos Fiscais  -     132.562   -     (132.562)  -   
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos  -     -     680.877   (680.877)  -
Em 31 de Dezembro de 2021  3.387.904   302.592   2.394.429   -     6.084.925 

Carlos José Castro da Silva Maia - Diretor - CPF: 275.508.421-91.
Felipe Oliveira de Carvalho - Contador: CRC-CE. 016641/O-1 - CPF: 823.030.963-91.

A T I V O  dez/21  dez/20
CIRCULANTE    
Disponibilidades   3.722    5.445 
Aplicações Financeiras   533.211    113.686 
Contas a Receber de Clientes   1.472.547    855.010 
Estoques   -     -   
Impostos a Recuperar   316.280    64.117 
Adiantamento a Fornecedores   20.765    53.333 
Despesas Antecipadas   5.131    46.696 
Outros Ativos Circulantes   1.170    922 
Total do Circulante   2.352.826  1.139.209
NÃO CIRCULANTE    
Realizável a longo prazo:    
 Direitos a Receber   159.928  -
 Depósitos Judiciais   12.971  12.971
 Ativos Fiscais Diferidos  794.178  620.086
Permanente:    
 Investimentos   2.398.631    2.404.631 
 Imobilizado   11.169.959    11.119.560 
 Intangível  7.867  -
Total do Não Circulante   14.543.534    14.157.249
ATIVO TOTAL   16.896.359    15.296.459 

TERMACO TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A.
CNPJ: 21.411.450/0001-47

Balanço Patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$) 
P A S S I V O  dez/21  dez/20
CIRCULANTE     
Fornecedores   115.660    102.208 
Financiamentos   2.596.196    1.106.193 
Salários e Encargos Sociais   27.464    22.634 
Obrigações Tributárias   141.553    120.374 
Férias/13º Salário a Pagar   62.637    36.954 
Outras Obrigações  -  1.948
Total do Circulante  2.943.511   1.390.312
NÃO CIRCULANTE    
Empréstimos e Financiamentos   4.607.618   8.137.220
Parcelamentos   352.074    491.574 
Provisões Constituídas  -  -   
Outras Obrigações   7.915.022    4.661.248 
Total do Não Circulante   12.874.713    13.290.042
PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
Capital Social   1.933.056    1.133.056 
Reservas de Capital   -  -
Reserva de Lucros  -  -
Lucros/Prejuizos Acumulados   (854.920)   (516.951)
Total do Patrimônio Líquido   1.078.136    616.105 
PASSIVO TOTAL  16.896.359  15.296.459

Demonstração do Resultado para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$) 
    dez/21  dez/20
Receita Bruta dos Serviços Prestados
 Serviços    4.529.549    -   
 Descontos e Cancelamentos   -      -   
 Impostos e contrib. sobre serviços   (635.645)   -   
Receita Líquida dos Serviços
 Prestados   3.893.904    -   
Custo dos Serviços Prestados   (2.826.398)   -   
Lucro Bruto   1.067.506    -   
Despesas Operacionais    
 Administrativas   (1.074.247)   -   
 Comerciais   (2.304)   -

    dez/21  dez/20
 Receitas Financeiras   4.751    -   
 Despesas Financeiras    (826.496)   -   
 Outras despesas e receitas
  operacionais, líquidas   318.730    -   
 Equivalência Patrimonial   -      -   
Despesas Operacionais Líquidas  (1.579.566)  -
Lucro antes da Contribuição Social
 e Imposto de Renda  (512.060)  -
Provisão para Contribuição Social   46.083    -   
Provisão para Imposto de Renda   128.008   -
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício  (337.969)   -

Demonstração do Fluxo de Caixa-Método Indireto para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 
(Em reais - R$) 

    dez/21  dez/20
Fluxo de caixa das ativ. operacionais
Lucro líquido do exercício   (337.969)   - 
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:    
 Depreciações e amortizações  187.691   39.444 
 Resultado positivo de Equiv. Patrimonial  -  -   
 Ajustes de exercícios anteriores   -  -
(Aumento) redução nos ativos:    
 Contas a receber de clientes   (617.536)   (733.871)
 Estoques   -      -   
 Impostos a Recuperar   (252.163)   94.466 
 Adiant. a Fornecedores   32.567    56.092 
 Despesas Antecipadas   41.565    (42.364)
 Demais Contas a Receber   (248)   1.300 
 Direitos a Receber   (159.928)   -   
 Depósitos Judiciais   -      -   
 Ativos Fiscais Diferidos   (174.091)   -   
Aumento (redução) nos passivos:    
 Fornecedores   13.452    (864.623)
 Salários e encargos sociais   4.831    (477)
 Obrigações tributárias   21.179    28.423 
  Provisões Férias/13º Salário   25.682    23.207

    dez/21  dez/20
  Outras Obrigações Curto Prazo   (1.948)   -   
  Provisões Constituídas   -     -   
  Outras Obrigações Longo Prazo   3.253.774    3.275.677 
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais  2.036.858    1.877.273
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
 Investimentos em terceiros   806.000    (1.245.910)
  Aquisição de bens do imobilizado   (237.956)   (1.207.498)
  Aquisição de Intangível   (8.000)  
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos   560.044    (2.453.409)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos
 Empréstimos e Financiamentos   (2.039.599)   343.628 
 Parcelamentos   (139.501)   (74.855)
 Dividendos Recebidos - Investimentos   -     -   
 Dividendos pagos   -     -   
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
 atividades de financiamentos   (2.179.100)   268.773 
Redução em caixa e equiv. de caixa  417.801    (307.362)
Disponibilidades no início do exercício   119.131    426.493 
Disponibilidades no final do exercício   536.932    119.131 
Aumento (redução) nas disponibilidades   417.801    (307.362)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$)

   Capital Reserva de Reserva de Lucros 
Descrição Social Capital Lucros Acumulados Total
Em 31 de Dezembro de 2019  1.133.056   -     -     (516.951)  616.105 
Aumento do Capital  -     -     -     -     -   
Ajuste de Exercicios Anteriores  -     -     -     -     -   
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -     -     -     -     -   
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal  -     -     -     -     -   
Dividendos Distribuídos  -     -     -     -     -   
Reseva de Incentivos Fiscais  -     -     -     -     -   
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos  -     -     -     -     -   
Em 31 de Dezembro de 2020  1.133.056   -     -     (516.951)  616.105 
Aumento do Capital  800.000   -     -     -     800.000 
Ajuste de Exercicios Anteriores  -     -     -     -     -   
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  -     -     -     (337.969)  (337.969)
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal  -     -     -     -     -   
Dividendos Distribuídos  -     -     -     -     -   
Reseva de Incentivos Fiscais  -     -     -     -     -   
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos  -     -     -     -     -   
Em 31 de Dezembro de 2021  1.933.056   -     -     (854.920)  1.078.136 

Carlos José Castro da Silva Maia - Diretor - CPF: 275.508.421-91.
Felipe Oliveira de Carvalho - Contador: CRC-CE. 016641/O-1 - CPF: 823.030.963-91.

A T I V O  dez/21  dez/20
CIRCULANTE    
Disponibilidades  22.362  17.659
Aplicações Financeiras  1.411.893  102.548
Contas a Receber de Clientes  9.098.100  8.332.979
Estoques  1.352.795  921.488
Impostos a Recuperar  5.416.027  3.467.526
Adiantamento a Fornecedores  1.811.160  2.470.868
Despesas Antecipadas  438.433  442.167
Outros Ativos Circulantes  97.060  149.943
Total do Circulante  19.647.829  15.905.177
NÃO CIRCULANTE    
Realizável a longo prazo:    
 Direitos a Receber  915.901  347.869
 Depósitos Judiciais  203.451  57.940
 Ativos Fiscais Diferidos  -  724.079
Permanente:
 Investimentos  164.069  164.069
 Imobilizado  12.490.573  7.728.986
 Intangível  699.146  794.708
Total do Não Circulante  14.473.139  9.817.650
ATIVO TOTAL  34.120.969  25.722.827

TERMACO TRANSPORTES S.A.
CNPJ: 21.421.240/0001-30

Balanço Patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$) 
P A S S I V O  dez/21  dez/20
CIRCULANTE     
Fornecedores  2.663.098  1.786.330
Financiamentos  2.597.787  1.498.307
Salários e Encargos Sociais  122.116  115.906
Obrigações Tributárias  277.770  384.867
Férias/13º Salário a Pagar  632.869  568.553
Outras Obrigações  231.905  296.076
Total do Circulante  6.525.545  4.650.039
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos  7.858.480  6.377.119
Parcelamentos  593.676  3.224.794
Provisões Constituídas  -  -
Outras Obrigações  16.864.140  8.709.991
Total do Não Circulante  25.316.295  18.311.904
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social  3.177.432  3.177.432
Reservas de Capital  -  -
Reserva de Lucros  -  -
Lucros/Prejuizos Acumulados  (898.304)  (416.548)
Total do Patrimônio Líquido  2.279.128  2.760.884
PASSIVO TOTAL  34.120.969  25.722.827

Demonstração do Resultado para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$) 
    dez/21  dez/20
Receita Bruta dos Serviços Prestados
 Serviços  38.366.879  30.229.862
 Descontos e Cancelamentos  (456.614)  (163.353)
 Impostos e contrib. sobre serviços  (5.575.756)  (4.626.164)
Receita Líquida dos Serviços
 Prestados  32.334.509  25.440.345
Custo dos Serviços Prestados  (24.000.164)  (19.226.852)
Lucro Bruto  8.334.345  6.213.493
Despesas Operacionais
 Administrativas  (6.030.591)  (5.130.272)
 Comerciais  (554.825)  (566.726)

    dez/21  dez/20
 Receitas Financeiras  4.874,77  49.341
 Despesas Financeiras  (1.449.508)  (1.301.779)
 Outras despesas e receitas
  operacionais, líquidas  28.578  176.870
 Equivalência Patrimonial  -  -
Despesas Operacionais Líquidas  (8.001.471)  (6.772.566)
Lucro antes da Contribuição
 Social e Imposto de Renda  332.874  (559.073)
Provisão para Contribuição Social  (220.637)  49.648
Provisão para Imposto de Renda  (593.992)  137.910
Lucro Líq. (Prejuízo) do Exercício  (481.755)  (371.515)

Demonstração do Fluxo de Caixa-Método Indireto para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 
(Em reais - R$) 

    dez/21  dez/20
Fluxo de caixa das ativ. operacionais
Lucro líquido do exercício  (481.755)  (371.515)
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:
 Depreciações e amortizações  1.871.730  1.433.941
 Result. positivo de Equiv. Patrimonial  -  -
 Ajustes de exercícios anteriores  -  -
(Aumento) redução nos ativos:
 Contas a receber de clientes  (765.121)  282.758
 Estoques  (431.307)  (72.721)
 Impostos a Recuperar  (1.948.501)  (491.058)
 Adiant. a Fornecedores  659.708  5.360
 Despesas Antecipadas  3.734  (287.602)
 Demais Contas a Receber  52.883  26.306
 Direitos a Receber  (568.033)  (257.189)
 Depósitos Judiciais  (145.510)  102.222
 Ativos Fiscais Diferidos  724.079  (187.558)
Aumento (redução) nos passivos:
 Fornecedores  876.768  96.421
 Salários e encargos sociais  6.210  (17.868)
 Obrigações tributárias  (107.098)  (207.417)
 Provisões Férias/13º Salário  64.316  (207.591)

    dez/21  dez/20
  Outras Obrigações Curto Prazo  (64.171)  77.095
  Provisões Constituídas  -  -
  Outras Obrigações Longo Prazo  8.154.149  5.012.234
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais 7.902.080  4.935.818
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
 Investimentos em terceiros  -  -
  Aquisição de bens do imobilizado  (6.537.754)  (118.907)
  Aquisição de Intangível  -  -
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos  (6.537.754)  (118.907)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos
 Empréstimos e Financiamentos  2.580.841  (4.288.163)
 Parcelamentos  (2.631.118)  (490.007)
 Dividendos Recebidos - Investimentos  -  -
 Dividendos pagos  -  -
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
 pelas atividades de financiamentos  (50.277)  (4.778.169)
Redução em caixa e equiv. de caixa  1.314.049  38.742
Disponibilidades no início do exercício  120.206  81.464
Disponibilidades no final do exercício  1.434.255  120.206
Aumento (redução) nas disponibilidades  1.314.049  38.742

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em reais - R$)

   Capital Reserva de Reserva de Lucros 
Descrição Social Capital Lucros Acumulados Total
Em 31 de Dezembro de 2019 3.177.432 - - (45.034) 3.132.398
Aumento do Capital - - - - -
Ajuste de Exercicios Anteriores - - - - - 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício - - - (371.515) (371.515)
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal - - - - -
Dividendos Distribuídos - - - - -
Reseva de Incentivos Fiscais - - - - -
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos - - - - -
Em 31 de Dezembro de 2020 3.177.432 - - (416.548) 2.760.884
Aumento do Capital - - - - -
Ajuste de Exercicios Anteriores - - - - -
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício - - - (481.755) (481.755)
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal - - - - -
Dividendos Distribuídos - - - - -
Reseva de Incentivos Fiscais - - - - -
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos - - - - -
Em 31 de Dezembro de 2021 3.177.432 - - (898.304) 2.279.128

Bertrand Alphonse Boris Neto - Diretor - CPF: 219.955.403-15.
Felipe Oliveira de Carvalho - Contador: CRC-CE. 016641/O-1 - CPF: 823.030.963-91.
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