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Esportes

Dinamite 
inaugura sua 
estátua no 
dia 28

O  V a s c o 
anunciou a 
data para a 
inauguração 
d a  e s t á t u a 
de  Rober to 
Dinamite. O 

evento vai acontecer no 
próximo dia 28, em São 
Januário.

Além da revelação da 
estátua, haverá um gran-
de show com nomes da 
música brasileira que tor-
cem pelo clube. Paulinho 
da Viola, Teresa Cristina, 
Fernanda Abreu, além da 
Escola de Samba União 
Cruzmaltina estão confir-
mados.

O Vasco colocou 4 mil 
entradas à venda para o 
evento. Além de Roberto 
Dinamite, vários jogado-
res que vestiram a camisa 
do clube vão participar da 
solenidade.

Roberto Dinamite tem 
67 anos e é um dos maio-
res ídolos do clube. Sua 
estátua ficará atrás do gol 
oposto ao de Romário.

O ex-jogador, que já 
presidiu o Vasco, recebeu 
o título de Benemérito 
nesta semana. Roberto 
Dinamite vem realizando 
tratamento de um câncer 
no intestino.

Principais times do país duelam hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro

Fla e Palmeiras prometem 
incendiar o Maracanã

Gilvan de Souza / Flamengo

Contratado na metade do mês passado, o zagueiro Pablo (centro) pode finalmente estrear com a camisa do Flamengo

Em duelo ante-
cipado da quarta 
rodada do Cam-
peonato Brasilei-
ro, Flamengo e 
Palmeiras estarão 

frente a frente hoje à noite. No 
Maracanã, os dois finalistas da 
Libertadores de 2021 voltam a 
se encontrar a partir das 19h30.

O Flamengo, que também é 
líder de grupo na Libertadores e 
tem a segunda melhor campa-
nha, vem de vitória importante 
sobre o São Paulo. Ao vencer o 
Tricolor por 3 a 1 no Maracanã, 
o Rubro-Negro afastou o clima 
de crise do Ninho do Urubu e, 
de quebra, entrou no G-4.

A rivalidade entre as duas 
equipes ficou mais uma vez 
em destaque após o Flamengo 
garantir na Justiça o direito de 
ter torcida única no clássico. A 
diretoria rubro-negra fez ques-

tão de dar o troco no Palmeiras 
pelo que aconteceu no Brasileiro 
de 2019, quando a diretoria do 
Verdão usou do mesmo artifício 
no Allianz Parque.

O departamento médico do 
Fla segue lotado e o time terá 
de superar desfalques impor-
tantes para vencer a segunda 
seguida na competição. Bruno 
Henrique, um dos principais 
nomes do time rubro-negro, 
está descartado devido a uma 
tendinopatia no joelho direito. 
O lateral-direito Matheuzinho, 
o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, 
os zagueiros Gustavo Henrique 
e Fabrício Bruno e os atacantes 
Vitinho e Matheus França, tam-
bém são desfalques por proble-
mas físicos.

Com Rodrigo Caio em fase 
final de recuperação de cirurgia 
no joelho, o principal problema 
de Paulo Sousa segue sendo a 

defesa. Willian Arão deve atuar 
improvisado na zaga ao lado de 
David Luiz, mas existe a possibi-
lidade de Pablo ser relacionado 
para a partida e estrear com a 
camisa rubro-negra.

Para buscar sua primeira vi-
tória na competição, o técnico do 
Palmeiras, Abel Ferreira, só tem 
um desfalque certo: o zagueiro 
Luan, que ainda se recupera de 
lesão na coxa. Já a principal dúvi-
da na escalação está relacionada 
a Gustavo Scarpa.

O meia desfalcou o time na 
segunda partida da Libertadores, 
na semana passada, e foi reser-
va contra o Goiás, no sábado. 
Naquela ocasião, o treinador 
português optou por um ata-
que com Dudu, Rafael Navarro 
e Gabriel Veron - Rony, por sua 
vez, foi poupado e saiu do banco 
para marcar o gol de empate já 
nos acréscimos.

Botafogo vai ao DF 
jogar pela Copa BR

Atacante destaca 
força do elenco do Flu

O  B o t a f o g o 
entra na Copa 
do Brasil ape-
nas na tercei-
ra fase, por ter 
conquistado a 

Série B de 2021. E a estreia será 
hoje, quando o time visita o 
Ceilândia, às 21h30, no Mané 
Garrincha, em Brasília (DF), 
pelo jogo de ida.

O Glorioso ganhou um 
grande ânimo com o triunfo 
de 3 a 1 sobre o Ceará no últi-
mo domingo, pelo Brasileirão. 
O jogo marcou a estreia do 
técnico Luís Castro e mostrou 
um time bem mais eficiente.

Porém, Castro pede calma 
sobre este novo time que ele 
pretende montar. A chegada 
de muitos reforços acaba de 

O Fluminense 
venceu a pri-
meira partida 
no Campeona-
to Brasileiro no 
último final de 
semana, quan-

do derrotaram o Cuiabá na 
Arena Pantanal. A torcida 
tricolor viu o retorno do ata-
cante Caio Paulista, que não 
vinha tendo chances com Abel 
Braga, mas ganhou elogios do 
treinador.

O atleta ressaltou a qua-
lidade do elenco e afirmou 
que vinha trabalhando para 
ganhar novamente espaço.

“Acaba sendo bom para 
todos. O nível dá um salto de 
qualidade. A gente acaba tra-
balhando para melhorar e os 

certa maneira atrapalhando 
o entrosamento. Mas ele es-
pera uma evolução contra o 
Ceilândia.

“Nós sabemos que as coi-
sas no futebol levam tempo e 
a evolução é de um jogo para o 
outro. O resultado é importan-
te para nos dar tranquilidade 
neste momento. Mas estamos 
sempre pensando no cres-
cimento e todos estão com 
muita vontade”, disse.

O treinador não revelou 
ainda a escalação que preten-
de mandar a campo. Mas é 
certo que ele não poderá con-
tar com o volante Luís Oyama. 
O jogador já defendeu o Miras-
sol na competição e não pode 
ser inscrito. A tendência é que 
Romildo ganhe a posição.

companheiros para não deixar 
espaço. É uma concorrência 
interna sadia”, disse o jogador.

O atacante revelou que 
Abel Braga não deixou de in-
centivá-lo no período em que 
não estava sendo relacionado 
para as partidas.

“Eu vinha um tempo sem 
jogar, sim, mas trabalhando 
com a cabeça boa. O profes-
sor Abel sempre falou para 
continuar trabalhando que a 
oportunidade ia chegar. Gra-
ças a Deus chegou, pudemos 
sair com os três pontos e com 
ajuda até na participação do 
gol ali. Então fico muito feliz 
e vou continuar o trabalho 
para quando tiver outras opor-
tunidades saber aproveitar”, 
finalizou.

Roberto 
Dinamite é 
considerado o 
maior ídolo do 
Cruzmaltino

Sítio 641.956m², Tanguá/RJ,

Sítio 240.644m² em
Tanguá/RJ, Hotel a Vista.
INICIAL R$ 200.000,00

Loja 110m² em Niterói/RJ,
Rua Andrade Pinto, 350. 

INICIAL R$ 175.000,00

Galpão 225m² em
Itaboraí/RJ, terreno

360m², Estrada Eugênio Costa. 
INICIAL R$ 65.000,00

Terreno 360m² em 
Itaboraí/RJ, Jd. Progresso.
INICIAL R$ 45.000,00

Casa 24m² em Itaboraí/RJ, 
445m² a.t., Jardim Progresso.

INICIAL R$ 30.000,00

rioleiloes.com.br
0800-707-9339

LEILÃO DE IMÓVEIS

LOTES PARCELÁVEIS!

c/ benfs. 644m², Bandeirantes.
INICIAL R$ 824.500,0 COND. DE PGTO DO LEILÃO:29/04/2022

SEX - 9h | ELETRÔNICO

banco.bradesco/leiloes Edital completo, descrição 
e fotos dos imóveis no site.51 3535.1000

Liliamar Pestana Gomes 
Leiloeira Oficial
JUCISRS 168/00

Rio de Janeiro/RJ

6 lojas c/ área total de 928m².
Praça Pio X, nº 55, R. da Candelária, 
nº 19 e R. da Alfândega, nº 20.
Frg. da Candelária (in loco, Centro).

Lance Mínimo: R$ 5.400.000,00

OPORTUNIDADES EM LEILÃO
IMÓVEIS COMERCIAIS NO RIO DE JANEIRO

- À vista c/10% de desconto;

-  Parcelado c/ sinal e o saldo 
em até 12, 36 ou 48x;

Comissão de 5% à Leiloeira.

leiloes.com.br

CEU – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA URBANA S/A
CNPJ Nº 30.082.267/0001-36 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 80.051.638 

NIRE – 33.3.0014750-1
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionista; Cumprindo disposições legais oferecemos ao exame da Assembléia de 25/04/2022, as contas referentes ao ano de 
2021. Na sede social; no horário do expediente, prestaremos aos senhores acionistas quaisquer esclarecimentos que julgar necessários. 
Niterói, 13/04/2022. A Diretoria

Niterói, 31 de dezembro de 2021 
Aluisio de Andrade Mendes Filho -Diretor Presidente 

Paulo Guedes de Morais Junior - CRC/RJ 094802/O-1 TC

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2020 E 31.12.2021
ATIVO 2020 2021
Circulante 6.287.879,27 8.047.827,20
Caixa 1.845,76 6.807,22
Bancos 124.457,44 211.261,49
Aplicações Financeiras 992.607,41 4.536.641,04
Clientes 1.915.117,16 699.632,84
Adiantamentos 3.346,59 959,11
Tributos a Recuperar 104.261,46 118.398,47
Imóveis Obras em Andamento 2.350.445,21 1.381.596,71
Terrenos a Comercializar 795.798,24 1.092.530,32
Despesas a apropriar 0,00 0,00
Não Circulante 10.200.609,64 6.217.899,46
Acionistas/Conta Corrente SCPs 4.275.463,93 1.620.414,28
Contas a receber 1.239.547,49 1.239.547,49
Investimentos Diversos 486.076,43 423.875,20
Incentivos Fiscais 2.004,13 2.004,13
Participações Societárias 3.673.635,38 2.467.801,64
Imobilizado
Excluídas depreciações 523.867,52 464.241,96
Marcas e Patentes 14,76 14,76
TOTAL DO ATIVO 16.488.488,91 14.265.726,66
PASSIVO 2020 2021
Circulante 516.556,00 384.653,83
Empréstimos 0,00 0,00
Fornecedores 0,00 1.407,75
Obrigações Trabalhistas 384.318,97 126.759,49
Obrigações Tributárias 127.348,44 256.486,59
Outras Obrigações 4.888,59 0,00
Imóveis Compromissados 0,00 0,00
Não Circulante 9.555.173,77 6.995.757,75
Financiamento Imobiliário 9.320.139,35 6.995.757,75
Imóveis Compromissados 0,00 0,00
Financiamento Leasing 0,00 0,00
Dividendos a disposição 235.034,42 0,00
Lucros - Sociedades 0,00 0,00
Patrimônio Liquido 6.416.759,14 6.885.315,08
Capital Social Realizado 6.000.000,00 6.000.000,00
Reserva Legal 327.671,02 327.671,02
Reserva de Lucros 12.114,46 12.114,46
Lucro Acumulado 76.973,66 545.529,60
TOTAL DO PASSIVO 16.488.488,91 14.265.726,66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31.12.2020 E 31.12.2021
31/12/2020 31/12/2021

Receita de Incorporação 2.039.468,17 1.769.243,37
Receita de Prestação de Serviço 858.989,64 2.607.272,52
Outras Receitas 3.514.047,91 3.988.483,32
Receita Operacional Bruta 6.412.505,72 8.364.999,21
(-) Custo de Incorporação (721.735,93) (860.628,20)
(-) Custo de Manutenção de Obra 0,00 0,00
Lucro Operacional Bruto 5.690.769,79 7.504.371,01
Receitas Financeiras 18.453,55 134.873,27
(-) Despesas Financeiras (43.335,01) (24.970,79)
(-) Despesas Administrativas (1.189.550,66) (1.493.629,19)
(-) Despesas C/ Pessoal (3.688.918,68) (3.969.781,21)
(-) Despesas C/ vendas (60.780,00) (5.550,00)
(-) Despesas Tributárias (281.003,69) (393.519,18)
(-) Despesas C/ Veículos (81.708,66) (97.384,18)
(-) Despesas de Depreciação (72.714,21) (59.625,56)
Resultado Operacional 291.212,43 1.594.784,17
(-) Provisão para CSLL (69.528,59) (111.192,91)
(-) Provisão para IRPJ (144.710,18) (278.959,14)
Lucro Liquido do Exercício 76.973,66 1.204.632,12
(-) Reserva Legal 0,00 0,00
Saldo a Disposição da 
Assembléia 76.973,66 1.204.632,12

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
  PERÍODOS DE 2020 E 2021

2020 2021
Capital Social 6.000.000,00 6.000.000,00
Reserva de Lucros 339.785,48 339.785,48
Lucros Acumulados 1.873.737,13 76.973,66
Lucro Liquido do Exercício 76.973,66 1.204.632,12
TOTAL 8.290.496,27 7.621.391,26
(-) Destinação de Lucros
Ano Anterior 0,00 0,00
No Exercício (1.873.737,13) (736.076,18)
Saldo Final do Exercício 6.416.759,14 6.885.315,08

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2021

1 Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 1.204.632,12
(+) Depreciações 59.625,56
Lucro do Exercício Ajustado 1.264.257,68
Acréscimo ou Decréscimo do AC + RLP
Contas a Receber 3.860.883,39
Estoques 672.116,42
Impostos a Recuperar (14.137,01)
Total de Acréscimo ou Decréscimo do AC + RLP 4.518.862,80
Acréscimo ou Decréscimo do PC + ELP
Obrigações Trabalhistas a Recolher (257.559,48)
Obrigações Tributárias a Recolher 129.138,15
Dividendos a disposição (235.034,42)
Emprestimos a pagar (2.324.381,60)
Adiantamentos de Clientes (4.888,59)
Contas a pagar 1.407,75
Total de Acréscimo ou Decréscimo do PC + ERLP (2.691.318,19)
Caixa Líquido Provenientes das Atividades 
Operacionais

2 Atividades de Investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (59.625,56)
Aquisição de ativo investimentos 3.544.033,63
Caixa Líquido Provenientes das Ativ. Investimentos 3.484.408,07
Variação das disponibilidades 6.576.210,36

Notas Explicativas às Demonstrações Contabeis  
do Exercício findo em 31/12/2021

1. Registros contabéis sob o regime de caixa. O capital Social é de R$ 
6.000.000,00 (Seis milhões de reais) divididos em 3.269.143 ações da 
espécie ordinárias, comuns e da classe nominativas, sem valor nominal, 
totalmente subscritas e integralizadas. Dividendos creditados aos 
acionais conforme aprovação na A.G.E. de 30/04/2021, os resultados 
dos balancetes mensais levantados no período ficaram a disposição da 
diretoria. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores 
originais, acrescido dos redimentos auferidos até a data do balanço. O 
imobilizado esta demonstrado pelo custo de aquisição ou construção. As 
depreciações foram calculadas pelo método linear às taxas admitidas 
pela legislação em vigor levando em conta a vida útil-econômica dos 
bens; Recursos aplicados na realização de empreedimentos em 
Sociedade em Conta de Participação; Os ativos realizáveis e os passivos 
exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados 
como circulante; A destinação do resultado líquido do exercício compete 
na forma do Estatuto, à Assembleia de Acionistas.
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