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BRENNAND CIMENTOS S.A - CNPJ: 
09.268.783/0001-63 Relatório da Diretoria – Senhores -  
Acionistas: em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, 
submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações  
Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, permanecendo à disposição para prestar os  
esclarecimentos necessários. Recife - PE. A Diretoria.

Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa
 Tributos a recuperar
 Dividendos a receber
 Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
 Investimentos
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
 Fornecedores
 Obrigações e encargos trabalhistas
 Empréstimos e financiamentos
 Tributos a recolher
Total do passivo circulante
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos
Tributos diferidos
Total do passivo não circulante
Passivo a descoberto
 Capital social
 Resultado abrangente
 Prejuízos acumulados
Total do passivo a descoberto
Total do passivo e passivo a descoberto

2021

85.091
1.699

78.347
121

165.258

782.137
782.137
947.395

2
63

97.003
32

97.100

816.965
44.745

861.710

98.175
426

(110.016)
(11.415)
947.395

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em milhares de reais)

As demonstrações financeiras completas estão disponíveis na 

sede da Companhia.

Rodrigo Víctor de Souza Melo 

Contador - CRCMG – 101692/O-3

2020

68.051
1.475
1.663

114
71.303

684.137
684.137
755.440

86
60

699.121
16

699.283

154.278
44.745

199.023

98.175
-

(241.041)
(142.866)

755.440

Demonstração do resultado para o Exercício findo em 31 de 

dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais)

Receitas (despesas) operacionais
 Despesas gerais e administrativas
 Resultado da equivalência patrimonial
 Outras despesas operacionais, líquidas

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro 
Resultado financeiro 
 Receitas financeiras
 Despesas financeiras

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

2020

(4.426)
2.981

(9)
(1.454)
(1.454)

140.127
(350.787)
(210.660)
(212.114)

2021

(914)
204.414

(7)
203.493
203.493

131.885
(204.353)
(72.468)
131.025

AFAPISA Avarandado Forte 
Agropecuária do Piauí S.A.
CNPJ (MF) nº 09.055.120/0001-60 - NIRE: 26300003708

Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se, em primeira convocação, às 10h do dia 25 de maio de 2022, e, em segunda convocação, 
às 10h do dia 31 de maio de 2022, na sede social da Companhia, localizada no município de 
Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Regueira Costa, nº 276, Loja 0104, Bairro do Rosarinho, 
CEP 52.041-050, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) ante a vacância do cargo de 
Diretor Presidente da Sociedade, deliberar sobre a alteração das regras sobre a composição da 
Diretoria e reforma dos artigos 11 a 16 do Estatuto Social da Companhia, que tratam sobre tal 
assunto, bem como a sua consequente consolidação; e (ii) eleger a nova Diretoria da Companhia. 
Recife/PE, 17 de maio de 2022. Francisca Maria Leite Servian - Diretora Administrativa.

Justiça do Rio arquiva processo 
de caso de supostas 

rachadinhas
Evidências usadas para denúncia já haviam sido anuladas pelo STJ

 Tribunal de Justiça do Rio 

Ode Janeiro (TJ-RJ) rejeitou 
a denúncia do Ministério 

Público (MP) contra o senador 
Flávio Bolsonaro em processo que 
envolvia investigações sobre o 
suposto esquema de rachadinha na 
Assembleia Legislativa do estado 
(Alerj). A decisão, divulgada nesta 
segunda-feira (16), foi tomada pelo 
Órgão Especial.
 O  p róp r i o  MP ped iu  a 
extinção da denúncia, depois que as 
provas usadas na peça acusatória 
foram anuladas pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
No pedido, o MP reconheceu que, 
em face do decidido pelas cortes 
superiores, nenhum dos elementos 
obtidos a partir da análise dos dados 
bancários e fiscais dos denunciados 
poderia ser utilizado para embasar a 
denúncia, que listava possíveis 
indícios de peculato, lavagem de 
dinheiro e outros crimes.
 De acordo com a tese 
acolhida pela relatora do processo, 
desembargadora Maria Augusta 
Vaz Monteiro de Figueiredo, a 
denúncia foi oferecida por quem 
tinha atribuição para oferecer, 
descreveu fatos, em tese típicos, e 
se escorou em elementos de 
informação que posteriormente 
foram reconhecidos que foram 
obtidos de forma ilícita pelo STJ.
 Com isso, foram anulados os 

elementos de informação que justificaram a 
apresentação da peça acusatória. Ainda de acordo 
com a decisão, a rejeição da denúncia por falta de 
justa causa não impede o retorno das investigações.
 A advogada Luciana Pires, que defende o 
senador, se manifestou em nota, considerando que o 
caso está finalizado: “O tribunal de justiça do Rio de 
Janeiro entendeu por rejeitar a denúncia envolvendo 
o senador Flávio Bolsonaro. O STJ já havia anulado 
todas as provas. A defesa entende que o caso está 
encerrado e, caso haja qualquer desdobramento, 
serão tomadas as medidas judiciais cabíveis.”
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BRENNAND CIMENTOS S.A - CNPJ: 
09.268.783/0001-63 Relatório da Diretoria – Senhores -  
Acionistas: em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, 
submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações  
Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, permanecendo à disposição para prestar os  
esclarecimentos necessários. Recife - PE. A Diretoria.

Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa
 Tributos a recuperar
 Dividendos a receber
 Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
 Investimentos
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
 Fornecedores
 Obrigações e encargos trabalhistas
 Empréstimos e financiamentos
 Tributos a recolher
Total do passivo circulante
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos
Tributos diferidos
Total do passivo não circulante
Passivo a descoberto
 Capital social
 Resultado abrangente
 Prejuízos acumulados
Total do passivo a descoberto
Total do passivo e passivo a descoberto

2021

85.091
1.699

78.347
121

165.258

782.137
782.137
947.395

2
63

97.003
32

97.100

816.965
44.745

861.710

98.175
426

(110.016)
(11.415)
947.395

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em milhares de reais)

As demonstrações financeiras completas estão disponíveis na 

sede da Companhia.

Rodrigo Víctor de Souza Melo 

Contador - CRCMG – 101692/O-3

2020

68.051
1.475
1.663

114
71.303

684.137
684.137
755.440

86
60

699.121
16

699.283

154.278
44.745

199.023

98.175
-

(241.041)
(142.866)

755.440

Demonstração do resultado para o Exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais)

Receitas (despesas) operacionais
 Despesas gerais e administrativas
 Resultado da equivalência patrimonial
 Outras despesas operacionais, líquidas

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro 
Resultado financeiro 
 Receitas financeiras
 Despesas financeiras

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

2020

(4.426)
2.981

(9)
(1.454)
(1.454)

140.127
(350.787)
(210.660)
(212.114)

2021

(914)
204.414

(7)
203.493
203.493

131.885
(204.353)
(72.468)
131.025

AFAPISA Avarandado Forte 
Agropecuária do Piauí S.A.
CNPJ (MF) nº 09.055.120/0001-60 - NIRE: 26300003708

Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se, em primeira convocação, às 10h do dia 25 de maio de 2022, e, em segunda convocação, 
às 10h do dia 31 de maio de 2022, na sede social da Companhia, localizada no município de 
Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Regueira Costa, nº 276, Loja 0104, Bairro do Rosarinho, 
CEP 52.041-050, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) ante a vacância do cargo de 
Diretor Presidente da Sociedade, deliberar sobre a alteração das regras sobre a composição da 
Diretoria e reforma dos artigos 11 a 16 do Estatuto Social da Companhia, que tratam sobre tal 
assunto, bem como a sua consequente consolidação; e (ii) eleger a nova Diretoria da Companhia. 
Recife/PE, 17 de maio de 2022. Francisca Maria Leite Servian - Diretora Administrativa.

Índice que mede produção industrial teve 
queda de 46,5 pontos em abril

Foram entrevistadas 1.839 empresas de 2 a 10 de maio, diz CNI

A  p r o d u ç ã o  i n d u s t r i a l 
apresentou queda em abril de 
2022 na comparação com 

março,  in formou ho je  (16)  a 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). Segundo boletim divulgado 
pela entidade, o índice que mede a 
evolução da produção ficou em 46,5 
pontos, ficando abaixo dos 50 
pontos, linha divisória entre queda e 
cresc imento da produção na 
comparação com o mês anterior, 
quando fechou em 54,5 pontos.

 As informações fazem parte 
do boletim Sondagem Industrial, que 
também traz informações a respeito 
da evolução da produção, do número 
de empregos, dos estoques, entre 
o u t r o s  i n d i c a d o r e s .  P a r a  a 
realização da pesquisa foram 
entrevistadas 1.839 empresas, 
sendo 740 de pequeno porte, 641 de 
médio porte e 458 de grande porte, 
no período de 2 a 10 de maio.

 Os índices avaliados pela CNI 
apresentam variação de 0 a 10. 
Valores acima de 50 indicam 
aumento do emprego da produção, 
estoque acima do planejado ou 
utilização da capacidade instalada 
acima do usual. Valores abaixo de 
50, indicam que o nível de atividade 
está abaixo do usual.

 A  C N I  d i s s e  q u e  o 
comportamento para o mês já era 
esperado e que o resultado está 
dentro do padrão histórico para 
meses de abril, desconsiderando 
abril de 2020, quando a produção foi 
p ro fundamente  a fe tada  pe la 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19).

 O bolet im mostra que o 
emprego industrial também sofreu 
um recuo em abril na comparação 
com março. O índice de evolução do 
número de empregados ficou em 
49,5 pontos, pouco abaixo da linha 
divisória. Em março de 2022, o 
índice ficou exatamente na linha 
divisória, em 50 pontos.

 A Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) das indústrias fechou 
em 69% em abril, na comparação 
com março. Segundo a entidade, o 

percentual é um ponto superior à média histórica 
registrada para o mês, medida desde 2011.

 De acordo com a CNI, apesar de a UCI estar 
um ponto mais alta, o aumento não se traduziu na 
alta da produção industrial, em razão da baixa 
produtividade da indústria.

 Um dos fatores é a desorganização das 
cadeias globais de valor, em razão da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), que foi acentuada 
pela guerra entre a Rússia e Ucrânia. Este fato tem 
ocasionado incertezas em relação a aquisição de 
matérias-primas, com atrasos nas entregas e 
elevação dos custos.

"Ao permanecer próximo dos 50 pontos, o índice 
mostra que os estoques seguem relativamente 
ajustados. Não obstante, o resultado revela 
frustração dos empresários,

pois o nível de estoques se afastou do planejado", 
disse a CNI.

 O índice de utilização da capacidade 
instalada efetiva em relação ao usual registrou 
43,3 pontos em abril, uma queda de 2,4 pontos em 
relação ao mês anterior. Esse resultado

indica que o índice permanece menor que o usual 
para o mês.
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