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Legislativo quer dar palavra final sobre cassação de Lula defende 
voto jovem para ajudar a mudar a história do Brasiparlamentares

PUBLIQUE SEU
BALANÇO 
PATRIMONIAL 
COM O DIÁRIO DA MANHÃ

permaneça em dia com a legislação por um
preço que cabe no seu orçamento 

o Jornal digital tem o maior alcance 
aferido pelo ICP-Brasil.  

solicite seu orçamento:  / (81) 99894-9401                (81) 3224-6967 / (81) 3424-6967/ (81) 3424-6989
        (81) 98243-1429
e-mail: orcamento1927@gmail.com  

Para conferir acesse https://www.diariodamanha-pe/publiclegal

TECON SUAPE S.A -  CNPJ (MF) nº 04.471.564/0001-63. Prezados Senhores:
Submetemos à apreciação dos senhores acionistas as demonstrações financeiras da Tecon Suape
S.A. referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Ativo 2021 2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 110.660 82.297
Contas a receber de clientes 43.855 44.538
Estoques 17.096 16.673
Tributos a recuperar 6.178 6.073
Arrendamento pago antecipadamente 273 273
Despesas antecipadas 2.459 2.352
Partes relacionadas 5.004 4.170
Outros créditos 2.595 1.978

Total do ativo circulante 188.120 158.354

Não circulante
Realizável a longo prazo

Aplicações em incentivos fiscais 24 4.365
Arrendamento pago antecipadamente 2.330 2.602
Imp. de renda e contrib. social diferidos 60.183 51.252
Depósitos judiciais 18.075 22.961
Outros créditos 638 1.769

Arrendamento portuário 884.436 977.534
Imobilizado 101.890 111.126
Intangível 1.747 3.902

Total do ativo não circulante 1.069.323 1.175.511

Total do ativo 1.257.443 1.333.865

Passivo e patrimônio líquido 2021 2020
Circulante

Fornecedores 4.708 7.039
Obrig. trabalhistas e previdenciárias 4.353 4.143
Obrigações tributárias 3.257 3.085
Partes relacionadas 4.035 4.877
Arrendamento portuário a pagar 87.018 79.243
Dividendos a pagar 149 186
Outras contas a pagar 8.643 9.460

Total do passivo circulante 112.163 108.033

Não circulante   
Arrendamento portuário a pagar 942.699 1.018.643
Provisão para contingências 15.590 21.905
Outras contas a pagar 147 399

Total do passivo não circulante 958.436 1.040.947

Patrimônio líquido 
Capital social 44.982 44.982
Reserva de capital 7.388 7.388
Reservas de lucros 134.474 132.515

Total do patrimônio líquido 186.844 184.885

Total do passivo e patrimônio líquido 1.257.443 1.333.865

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais,

exceto lucro líquido por ação expresso em reais)

2021 2020
Receita operacional líquida 306.393 263.382
Custo dos serviços prestados (156.541) (155.179)

Lucro bruto 149.852 108.203

Despesas operacionais
Despesas com vendas (1.308) (1.287)
Despesas gerais e administrativas (35.068) (32.154)
Outras despesas operacionais, líquidas (3.230) (741)

Lucro antes das receitas e despesas financeiras 110.246 74.021
Despesas financeiras (89.071) (77.304)
Receitas financeiras 3.920 3.848

(85.151) (73.456)

Lucro antes do imposto de renda 
e contribuição social 25.095 565

Imposto de renda e contribuição social
Corrente (13.476) (10.730)
Diferidos 8.932 35.864

(4.544) 25.134
Lucro líquido do exercício 20.551 25.699

Lucro por ação - Reais 0,46 0,57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Exercícios findos

em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 20.551 25.699
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 20.551 25.699

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 20.551 25.699
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 

do exercício ao caixa:
Depreciação e amortização 15.021 16.661
Amortização do arrendamento portuário 93.098 93.098

Amortização do arrendamento pago antecipadamente 273 273
Juros incorridos sobre arrendamento portuário - 

CPC 06 (R2) 66.599 70.058

Variações monetárias e cambiais, líquidas 19.432 5.586
Valor residual do ativo imobilizado baixado 97 15
Const de prov. para redução ao valor recuperável 451 772

Constituição de provisão para contingências 1.281 982
Constituição de provisão para obsolescência 318 1.200
Imposto de renda e contribuição social diferidos (8.932) (35.864)

208.189 178.480
(Acréscimo) decréscimo de ativos
Contas a receber de clientes 232 (4.878)
Tributos a recuperar (105) 1.367
Estoques (741) (2.379)
Despesas antecipadas (107) (944)
Partes relacionadas (534) (254)
Outros créditos 10.253 (3.258)

8.998 (10.346)
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores (2.123) (770)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 210 (140)
Obrigações tributárias 13.435 10.312
Partes relacionadas (732) 1.838
Outras contas a pagar (8.665) (730)

2.125 10.510
Caixa gerado pelas atividades operacionais 219.312 178.644
Amortização de juros do arrendamento portuário - 

CPC 06 (R2) (66.928) (70.301)
Imposto de renda e contribuição social pagos (13.263) (9.459)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 139.121 98.884

Atividades de investimento
Aumento do imobilizado (3.923) (695)
Aumento do intangível (164) (85)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (4.087) (780)

Atividades de financiamento
Amortização de principal do arrendamento portuário - 

CPC 06 (R2) (88.042) (51.223)
Dividendos propostos e pagos (18.629) 186
Caixa líquido aplicado nas ativ. de financiamento (106.671) (51.037)
Acréscimo no caixa e equivalentes a caixa 28.363 47.067

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 82.297 35.230
No final do exercício 110.660 82.297
Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa 28.363 47.067

DIRETORIA:
JAVIER FRANCISCO MARIA RAMIREZ

Diretor Presidente
CARLOS ROBERTO SILVA MIRANDA FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro
Contador: 

Adilson Francisco de Melo - CRC PE-021619/O-7

Senhores acionistas, as demonstrações finaceiras complet as,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes emitido pela
Ernst & Young Auditores Independentes S/S, estão disponíveis na sede

da Companhia na Av Portuária, s/n, Suape, no munícipio de Ipojuca-PE.

BALANÇO PATRIMONIAL 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Reserva 
e capital Reserva de lucros

Dividendos    
Capital Incentivo Reserva Incentivo adicionais Lucros

Social Fiscal Legal Fiscal propostos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 44.982 7.388 8.996 98.006 - - 159.372
Lucro líquido do exercício - - - - - 25.699 25.699
Destinação do lucro:
Constituição de reserva de lucros - 

incentivos fiscais - - - 7.070 - (7.070) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (186) (186)
Dividendos adicionais propostos - - - - 18.443 (18.443) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 44.982 7.388 8.996 105.076 18.443 - 184.885
Lucro líquido do exercício - - - - - 20.551 20.551
Dividendos distribuídos - - - - (18.443) - (18.443)
Destinação do lucro:
Constituição de reserva de lucros - 

incentivos fiscais - - - 5.559 - (5.559) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (149) (149)
Dividendos adicionais propostos - - - - 14.843 (14.843) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 44.982 7.388 8.996 110.635 14.843 - 186.844

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Exercícios findos  em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

m encontro hoje com jovens Ede Heliópolis, em São Paulo, 
o ex-presidente Luiz Inácio 

L u l a  d a  S i l v a  r e s s a l t o u  a 
importância da participação da 
juventude no processo político e 
disse que as eleições deste ano são 
oportunidade para mudar o curso 
da história e definir o Brasil que 
queremos.  Deputado constituinte 
em 1988, quando da definição do 
voto facultativo para quem tem mais 
de 16 e menos de 18 anos, Lula 
defendeu que todos nessa faixa 
etária tirem o título para que 
possam ajudar a mudar a história 
do Brasil.
 “Temos que mudar o curso 
da história e essa eleição é uma 
oportunidade de definir o Brasil que 
a gente quer. Vamos dizer para 
quem a gente conhece que tenha 
mais de 16 anos e não tem o título: 
não entre na do Bolsonaro. Você 
não tem que comprar fuzil, não tem 
que comprar pistola, não tem que 
comprar bala, não tem que comprar 
arma. Tire o título do eleitor e dê um 
tiro nas coisas ruins para a gente 
mudar a história desse país”, disse
 Lula afirmou que, se a 
juventude não participar da política, 
fica difícil mudar e fazer com que 
melhorias cheguem a comunidades 
como a de Heliópolis, considerada 
a maior favela de São Paulo, assim 

podem ter seu acesso à educação 
definido pelo berço em que 
nasceram”, destacou.
 A falta de consciência 
política, segundo Lula, leva a 
escolhas equivocadas como a das 
últimas eleições presidenciais que 
alçou ao poder um presidente sem 
qualidade moral, que estimula o 
ódio e a discórdia e consegue 
enganar, com mentiras, muitas 
pessoas bem-intencionadas.
 “O Brasil nunca teve um 
presidente tão desqualificado 
moralmente. Um cara que não fala 
e m  e m p r e g o ,  n ã o  f a l a  e m 
educação, não fala em cultura, não 
fala em ciência e tecnologia, não 
fala em escola técnica, não fala em 
educação dos jovens, não fala em 
nada. Ele se alimenta do ódio que 
ele e a família dele transmitem todo 
dia pelas fake news”.
Educação como norte
 No encontro organizados 
p e l a  U n i ã o  d e  N ú c l e o s , 
Associações dos Moradores de 
Heliópolis e Região (Unas), que 
está com a campanha “Bora votar, 
quebrada”, representantes  da 
comunidade, a maioria jovens, 
falaram sobre a realidade local e 
sobre a importância das políticas 
sociais dos governos Lula e Dilma 
para a melhoria de vida e inclusão 
social.

como em toda a cidade. “Se a juventude não se mobilizar com 18 anos, não 
tiver vontade, fica muito difícil mudar o país. Se você quer mudar a sua 
cidade, você tem que participar, tirar o título de eleitor e participar da 
democracia do país”, afirmou, acrescentando ser preciso que os jovens 
prestem atenção nos parlamentares em que vão votar para que não elejam 
raposas para cuidar do galinheiro.
 “Se você não analisar o histórico das pessoas, a vida das pessoas, o 
que que eles fizeram, você pode sempre estar colocando uma raposa para 
tomar conta das galinhas, achando que a raposa vai criar as galinhas. Ela 
não vai. Ela vai comer as galinhas”.
Oportunidades para todos
 O ex-presidente defendeu que o Estado crie oportunidades e garanta 
a todos o direito de estudar. Ele lembrou dos avanços que o Brasil teve 
quando dos governos do PT, com grande processo de inclusão social e 
redução das desigualdades. “Fizemos mais de 170 campi avançados pelo 
país, fizemos faculdades de medicina em diversas cidades. As pessoas não 
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TECON SUAPE S.A -  CNPJ (MF) nº 04.471.564/0001-63. Prezados Senhores:
Submetemos à apreciação dos senhores acionistas as demonstrações financeiras da Tecon Suape
S.A. referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Ativo 2021 2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 110.660 82.297
Contas a receber de clientes 43.855 44.538
Estoques 17.096 16.673
Tributos a recuperar 6.178 6.073
Arrendamento pago antecipadamente 273 273
Despesas antecipadas 2.459 2.352
Partes relacionadas 5.004 4.170
Outros créditos 2.595 1.978

Total do ativo circulante 188.120 158.354

Não circulante
Realizável a longo prazo

Aplicações em incentivos fiscais 24 4.365
Arrendamento pago antecipadamente 2.330 2.602
Imp. de renda e contrib. social diferidos 60.183 51.252
Depósitos judiciais 18.075 22.961
Outros créditos 638 1.769

Arrendamento portuário 884.436 977.534
Imobilizado 101.890 111.126
Intangível 1.747 3.902

Total do ativo não circulante 1.069.323 1.175.511

Total do ativo 1.257.443 1.333.865

Passivo e patrimônio líquido 2021 2020
Circulante

Fornecedores 4.708 7.039
Obrig. trabalhistas e previdenciárias 4.353 4.143
Obrigações tributárias 3.257 3.085
Partes relacionadas 4.035 4.877
Arrendamento portuário a pagar 87.018 79.243
Dividendos a pagar 149 186
Outras contas a pagar 8.643 9.460

Total do passivo circulante 112.163 108.033

Não circulante   
Arrendamento portuário a pagar 942.699 1.018.643
Provisão para contingências 15.590 21.905
Outras contas a pagar 147 399

Total do passivo não circulante 958.436 1.040.947

Patrimônio líquido 
Capital social 44.982 44.982
Reserva de capital 7.388 7.388
Reservas de lucros 134.474 132.515

Total do patrimônio líquido 186.844 184.885

Total do passivo e patrimônio líquido 1.257.443 1.333.865

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais,

exceto lucro líquido por ação expresso em reais)

2021 2020
Receita operacional líquida 306.393 263.382
Custo dos serviços prestados (156.541) (155.179)

Lucro bruto 149.852 108.203

Despesas operacionais
Despesas com vendas (1.308) (1.287)
Despesas gerais e administrativas (35.068) (32.154)
Outras despesas operacionais, líquidas (3.230) (741)

Lucro antes das receitas e despesas financeiras 110.246 74.021
Despesas financeiras (89.071) (77.304)
Receitas financeiras 3.920 3.848

(85.151) (73.456)

Lucro antes do imposto de renda 
e contribuição social 25.095 565

Imposto de renda e contribuição social
Corrente (13.476) (10.730)
Diferidos 8.932 35.864

(4.544) 25.134
Lucro líquido do exercício 20.551 25.699

Lucro por ação - Reais 0,46 0,57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Exercícios findos

em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 20.551 25.699
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 20.551 25.699

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 20.551 25.699
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 

do exercício ao caixa:
Depreciação e amortização 15.021 16.661
Amortização do arrendamento portuário 93.098 93.098

Amortização do arrendamento pago antecipadamente 273 273
Juros incorridos sobre arrendamento portuário - 

CPC 06 (R2) 66.599 70.058

Variações monetárias e cambiais, líquidas 19.432 5.586
Valor residual do ativo imobilizado baixado 97 15
Const de prov. para redução ao valor recuperável 451 772

Constituição de provisão para contingências 1.281 982
Constituição de provisão para obsolescência 318 1.200
Imposto de renda e contribuição social diferidos (8.932) (35.864)

208.189 178.480
(Acréscimo) decréscimo de ativos
Contas a receber de clientes 232 (4.878)
Tributos a recuperar (105) 1.367
Estoques (741) (2.379)
Despesas antecipadas (107) (944)
Partes relacionadas (534) (254)
Outros créditos 10.253 (3.258)

8.998 (10.346)
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores (2.123) (770)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 210 (140)
Obrigações tributárias 13.435 10.312
Partes relacionadas (732) 1.838
Outras contas a pagar (8.665) (730)

2.125 10.510
Caixa gerado pelas atividades operacionais 219.312 178.644
Amortização de juros do arrendamento portuário - 

CPC 06 (R2) (66.928) (70.301)
Imposto de renda e contribuição social pagos (13.263) (9.459)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 139.121 98.884

Atividades de investimento
Aumento do imobilizado (3.923) (695)
Aumento do intangível (164) (85)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (4.087) (780)

Atividades de financiamento
Amortização de principal do arrendamento portuário - 

CPC 06 (R2) (88.042) (51.223)
Dividendos propostos e pagos (18.629) 186
Caixa líquido aplicado nas ativ. de financiamento (106.671) (51.037)
Acréscimo no caixa e equivalentes a caixa 28.363 47.067

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 82.297 35.230
No final do exercício 110.660 82.297
Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa 28.363 47.067

DIRETORIA:
JAVIER FRANCISCO MARIA RAMIREZ

Diretor Presidente
CARLOS ROBERTO SILVA MIRANDA FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro
Contador: 

Adilson Francisco de Melo - CRC PE-021619/O-7

Senhores acionistas, as demonstrações finaceiras complet as,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes emitido pela
Ernst & Young Auditores Independentes S/S, estão disponíveis na sede

da Companhia na Av Portuária, s/n, Suape, no munícipio de Ipojuca-PE.

BALANÇO PATRIMONIAL 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Reserva 
e capital Reserva de lucros

Dividendos    
Capital Incentivo Reserva Incentivo adicionais Lucros

Social Fiscal Legal Fiscal propostos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 44.982 7.388 8.996 98.006 - - 159.372
Lucro líquido do exercício - - - - - 25.699 25.699
Destinação do lucro:
Constituição de reserva de lucros - 

incentivos fiscais - - - 7.070 - (7.070) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (186) (186)
Dividendos adicionais propostos - - - - 18.443 (18.443) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 44.982 7.388 8.996 105.076 18.443 - 184.885
Lucro líquido do exercício - - - - - 20.551 20.551
Dividendos distribuídos - - - - (18.443) - (18.443)
Destinação do lucro:
Constituição de reserva de lucros - 

incentivos fiscais - - - 5.559 - (5.559) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (149) (149)
Dividendos adicionais propostos - - - - 14.843 (14.843) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 44.982 7.388 8.996 110.635 14.843 - 186.844

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Exercícios findos  em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Comitê da Câmara de Comércio Exterior aprova novas reduções 
de tarifas

Medidas serão enviadas para apreciação dos demais membros do bloco

 Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin 

m conjunto de pleitos para 

Ua redução de tarifas de 
importação foi aprovado 

pelo Comitê-Executivo de Gestão 
(Gecex) da Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) do Ministério da 
Economia nesta quarta-feira (20). 
Os pedidos são para zerar o 
imposto de 15 itens para evitar 
desabastecimento no país e 
outros para baixar a 2%, de forma 
permanente, as alíquotas de 13 
produtos na Tari fa Externa 
Comum (TEC) do Mercosul.
 Segundo o Ministério da 
Economia, as medidas ainda 
serão enviadas para apreciação 
dos demais membros do bloco, na 
Comissão de Comérc io do 
Mercosul (CCM) e no Comitê 
T é c n i c o  N ° 1  –  Ta r i f a s , 
Nomenclatura e Classificação de 
Mercadorias (CT-1).
 “ O s  c o r t e s  i n c l u e m 
a l í q u o t a s  d e  s u b s t â n c i a s 
químicas utilizadas na produção 
de maquiagens e t in turas; 

corantes de cabelos; éter para fabricação de concreto; tintas para 
impressão; máquinas de café; raquetes de tênis e proteínas para 
indústria de alimentos. Os casos foram aprovados por recomendação do 
Comitê de Alterações Tarifárias (CAT) da Camex e serão encaminhados 
à Comissão de Comércio do Mercosul”, detalhou a Camex.
 Em outro voto, também conforme recomendação do CAT, o 
Gecex aprovou 13 pleitos de alterações permanentes na TEC, baixando 
para 2% alíquotas que hoje estão entre 10% e 16%. A medida inclui 
produtos químicos usados por diversos segmentos industriais, além de 
itens para bicicletas, eletroímãs, alho em pó, chapas, folhas e tiras de 

alumínio. Esses pleitos ainda 
deverão ser analisados pelo CT-
1.Covid-19
Na mesma reunião, o Gecex 
votou pela inclusão de mais um 
produto na chamada Lista Covid, 
com redução tarifária a zero para 
o medicamento Baricitinibe. No 
início deste mês, o Ministério da 
Saúde aprovou a incorporação 
deste fármaco para o tratamento 
da covid-19 no Sistema Único de 
Saúde (SUS). O composto é 
utilizado para tratamento de 
pacientes adultos com covid-19 
hospitalizados que necessitam de 
oxigênio por máscara ou cateter 
nasal.

Edição: Lílian Beraldo

Para conferir acesse https://www.diariodamanha-pe/publiclegal
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