
DECISÕES ECONÔMICAS
Witzel de faixa presidencial 

lembrou FH na cadeira de prefeito
Ronaldo Ferraz e Sérgio Braga, página 4

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial  R$ 5,2411 

Dólar Turismo  R$ 5,3800

Euro R$ 6,2130

IGP-M   2,23% (julho)
2,74% (agosto)

IPCA-E
RJ (fev.) 0,25%
SP (set.) 1,32%

Iuan R$ 0,7745

Ouro (gr) R$ 328,00

Selic 2%

Hot Money  0,82% a.m.

mercantil Siga twitter.com/sigaomonitor
Acesse monitormercantil.com.br

ANO CVII - Nº 28.713
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9123

Rio de Janeiro, sexta-feira,
18 de setembro de 2020Monitor

Fome: neoliberalismo faz Brasil 
retroceder mais de uma década
Em 5 anos,  
mais 33 milhões  
sem alimentos 
adequados à mesa

Foi divulgada nesta quinta-feira 
pelo IBGE a Pesquisa de Orça-
mentos Familiares (POF) 2017-
2018, que acompanha o cenário da 
insegurança alimentar no Brasil. 
Com dados referentes a 2018, o 
levantamento mostra expressivo 
recuo da tendência que vinha sen-
do registrada nos anos de 2009 e 
2013, e agora a proporção de do-
micílios com segurança alimentar 
caiu para 63,3%, abaixo do obser-
vado em 2004, que era de 65,1%.

A insegurança alimentar grave 
esteve presente no lar de 10,3 mi-
lhões de pessoas ao menos em al-
guns momentos entre 2017 e 2018. 
Dos 68,9 milhões de domicílios do 
país, 36,7% estavam com algum 
nível de insegurança alimentar, 
atingindo, ao todo, 84,9 milhões 
de pessoas. Em 2013, último dado 
da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), eram 52 mi-
lhões nessa situação.

O levantamento do IBGE divi-
de a insegurança alimentar em 3 
níveis: leve (incerteza quanto ao 
acesso aos alimentos e queda na 
qualidade); moderada (quantidade 
restrita de alimentos); e grave (pri-
vação severa no consumo de ali-

mentos, podendo chegar à fome).
“Os dados do IBGE mostram 

um enorme retrocesso e confir-
mam os alertas que vínhamos fa-
zendo enquanto sociedade civil 
desde 2018. Os números divulga-
dos confirmam que em somente 
5 anos o país retrocedeu 15 anos 
em sua condição de segurança ali-
mentar. Em 2018, eram mais de 25 
milhões de domicílios com algum 
grau de insegurança alimentar. 
Número que possivelmente vem 
aumentando ainda mais nos últi-
mos anos”, avalia Francisco Me-
nezes, analista de Políticas e Pro-
gramas da ActionAid no Brasil.

“A fome é resultado da situa-
ção de extrema pobreza de parte 
de nossa população e da ausên-
cia, insuficiência ou equívocos 
das políticas públicas que de-
veriam enfrentar o problema. O 
Brasil teve uma trajetória muito 
positiva da redução da fome por 
quase duas décadas. As crises 
econômica e política que ocor-
rem a partir de 2015 e as medidas 
e desdobramentos delas decor-
rentes trouxeram o país de volta 
a uma situação que antes pensá-
vamos definitivamente encerra-
da. Não há como seguir fechan-
do os olhos para essa realidade 
e admitindo a continuidade desse 
rumo”, resume Menezes.

A partir de 2015, a política eco-
nômica neoliberal foi radicaliza-
da, com sucessivos cortes de gas-
tos que levaram à recessão, cujos 
efeitos se prolongam até hoje.

Metade das crianças menores de cinco anos viviam 
em domicílios com alguma insegurança alimentar
– 10,3 milhões de pessoas viviam em domicílios em que houve privação seve-
ra de alimentos ao menos em alguns momentos em 2017-2018.
– Dos 68,9 milhões de domicílios no Brasil, 36,7% estavam com algum grau de 
insegurança alimentar, atingindo 84,9 milhões de pessoas.
– A prevalência nacional de segurança alimentar caiu para 63,3%, em 2017-
2018, alcançando seu patamar mais baixo.
– Metade das crianças menores de cinco anos do país (ou 6,5 milhões de cri-
anças nessa faixa etária) viviam em domicílios com algum grau de insegurança 
alimentar.
– Menos da metade dos domicílios do Norte (43,0%) e Nordeste (49,7%) tin-
ham acesso pleno e regular aos alimentos.
– Dos 3,1 milhões de domicílios com insegurança alimentar grave no Brasil, 1,3 
milhão estava no Nordeste.
– Mais da metade dos domicílios com insegurança alimentar grave eram che-
fiados por mulheres.
– Os domicílios com pessoa de referência autodeclarada parda representavam 
36,9% dos domicílios com segurança alimentar, mas ficaram acima de 50% 
para todos os níveis de insegurança alimentar.

CNI quer manutenção
de programas de apoio 
até junho de 2021

Prefeitos defendem ICMS e
ISS iguais em todo país

A Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) apresentou uma série 
de medidas que considera essen-
ciais para a retomada da economia, 
incluindo ações mais urgentes para 
um período de transição, permitin-
do que as empresas se mantenham 
funcionando até a recuperação 
completa.

Para os industriais, mesmo com 
o relaxamento das medidas de dis-
tanciamento social e reabertura do 
comércio, o ritmo de crescimento 
será gradual e o governo precisará 
prolongar programas de financia-
mento e parcelamento de impostos.

“É preciso garantir que as me-
didas emergenciais que buscaram 
evitar a falência de empresas, o au-
mento do desemprego e a perda sig-
nificativa de renda das famílias não 
tenham sido em vão. É necessária 
a manutenção de algumas medidas 
por mais algum tempo, em especial 
os programas de financiamento e a 
flexibilização da legislação traba-
lhista”, diz o documento Propostas 
para a Retomada do Crescimento 
Econômico.

A CNI propõe a prorrogação dos 
principais programas de financia-
mento adotados durante a pande-

mia, como o Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte (Pronampe), 
o Programa Emergencial de Aces-
so a Crédito (Peac) e o Programa 
Emergencial de Suporte a Empre-
gos (Pese).

Para os empresários, esses pro-
gramas devem seguir valendo pelo 
menos até junho de 2021, incluindo 
aportes adicionais do Tesouro Na-
cional nos programas que apresen-
tarem escassez de recursos para as 
operações. 

Outra demanda da CNI é o parce-
lamento, em pelo menos 12 vezes, 
dos tributos que tiveram a cobrança 
adiada durante a pandemia. O do-
cumento ainda propõe a adoção de 
um programa de parcelamento de 
débitos das empresas com a União, 
que inclua amplas condições de 
uso de créditos tributários, próprios 
e de terceiros, para compensação 
com as dívidas tributárias; o uso 
de precatórios para quitação de 
dívidas de qualquer natureza; e a 
monetização do prejuízo fiscal em 
2020, para que prejuízos sofridos 
pelas empresas este ano possam ser 
integralmente usados como crédi-
tos ou ressarcidos em dinheiro.

Comissão aprova 
continuidade do 
impeachment de 
Wilson Witzel

A comissão especial que analisa 
o pedido de impeachment do go-
vernador afastado Wilson Witzel na 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, 
por unanimidade de seus 24 inte-
grantes, o parecer do relator, depu-
tado Rodrigo Bacellar (SDD), pela 
continuidade do processo de impe-
achment.

O relatório sustenta que há for-
tes indícios de que o governador 
afastado tenha cometido crime de 
responsabilidade por meio do re-
cebimento de vantagens indevidas. 
Witzel é acusado de participação 
em um esquema de desvio de recur-
sos públicos destinados ao combate 
à pandemia no Rio. Ele foi afastado 
do cargo pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

O texto segue agora para vota-
ção em plenário, onde pode receber 
emendas. Por isso, a votação, que 
deve começar na próxima quarta-
-feira, poderá levar mais de uma 
sessão. O governador afastado 
disse que está sendo vítima de um 
“linchamento político”.

Para ser aprovado, o texto pre-
cisará do quórum qualificado de 
dois terços dos 70 parlamentares, 
ou 47 deputados. Caso a decisão da 
Casa seja pela aceitação da denún-
cia, será formado um tribunal misto 
composto por deputados e desem-
bargadores do Tribunal de Justiça 
do Estado (TJRJ) e comandado 
pelo presidente do TJ.

Também nesta quinta-feira, a 
Câmara de Vereadores do Rio re-
jeitou, por 24 votos a 20, proposta 
feita pelo Psol de abertura de pro-
cesso de impeachment do prefeito 
Marcelo Crivella. Ele é acusado de 
desvio de recursos.

O presidente da Associação Bra-
sileira das Secretarias de Finanças 
das Capitais (Abrasf), Vitor Puppi, 
explicou que a proposta da entida-
de, que foi encampada pela Fren-
te Nacional dos Prefeitos (FNP), 
defende a simplificação de todo o 
sistema tributário brasileiro, com a 
substituição das normas estaduais 
do ICMS por um ICMS nacional, 
com regras iguais para todos os es-
tados.

Também defende a manutenção 
do ISS (imposto municipal), mas 
regulado por uma lei nacional vá-
lida para todos os municípios. De 
acordo com Puppi, a entidade pro-
põe desoneração parcial da folha 
de pagamento das empresas: quan-
to maior o número de empregados, 
menor seria a carga tributária. A 
declaração foi feita em audiência 
pública interativa da Comissão 

Mista da Reforma Tributária nesta 
quinta-feira.

O presidente da Frente Nacional 
dos Prefeitos (FNP), Jonas Doni-
zette, informou, segundo a Agência 
Senado, que a proposta não vai au-
mentar a carga tributária no país.

A Abrasf sugere que o ICMS 
passe a ficar no destino, onde o 
serviço é prestado, ficando uma 
pequena parte no município de 
origem da empresa para incenti-
var a fiscalização da arrecadação 
do imposto. Além disso, a asso-
ciação defende a criação da Con-
tribuição sobre a Receita Decor-
rente de Operações com Bens e 
Serviços (CBS), que substituiria 
todos os tipos de PIS/Pasep e de 
Cofins; uma nota fiscal de ser-
viços eletrônica única em todo o 
país; e a distribuição automática 
da receita para os entes.

Marcelo Casal Junior/ABr
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A política brasileira está 
recheada de escândalos e 
dos mais diversos, e nos 
três níveis da República. 
Lamentavelmente, o bra-
sileiro vive turbulências 
frequentes, com os desgo-
vernos que assolam o país, 
além do drama do corona-
vírus – Covid-19, que já 
vitimou cerca de 135 mil 
pessoas e contagiou 4,5 
milhões de indivíduos.

Se no Governo Fede-
ral, a troca das cadeiras 
é constante na Esplanada 
dos Ministérios, no Esta-
do do Rio de Janeiro, a 
situação é esdrúxula, com 
casos de corrupção sendo 
noticiados, dia após dia, 
com processos de impea-
chment sendo frequente-
mente alardeados, para 
eventuais afastamentos 
dos chefes dos executivos. 
Quase todos os ex-gover-
nadores vivos do estado 
estiveram presos, um ain-
da está confinado e com 
penas que somam os 300 
anos.

Diante desse quadro 
desalentador, o eleitor irá 
às urnas, dia 15 de novem-
bro, para eleger os verea-

dores e prefeitos. Vários 
dos quais, nos últimos 
quatro anos, se prevale-
ceram dos seus mandatos 
para usá-los para si pró-
prios e não os utilizaram 
para o bem da coletivida-
de, que espera, de Norte a 
Sul do Brasil, por políticos 
mais dignos e vivamen-
te comprometidos com o 
bem-estar da gente brasi-
leira. As 15 maiores capi-
tais do país reúnem 184 
candidatos a prefeito, o 
maior número desde 1988, 
representando um aumen-
to de 35% em comparação 
com as eleições de 2016.

Na Cidade do Rio de 
Janeiro, Benedita da Sil-
va, PT, ex-governadora 
do Estado, ex-senadora e 
ex-vereadora, atualmente 
deputada federal, é uma 
das concorrentes ao Pa-
lácio da Cidade, acompa-
nhada do atual prefeito 
Marcelo Crivella, Repu-
blicanos, que concorre à 
reeleição. Antes, foi elei-
to em 2002 para o Sena-
do Federal pela primeira 
vez, pelo antigo PL, atual 
PR. Foi reeleito em 2010, 
já pelo PRB, partido que 

ajudou a fundar. Foi mi-
nistro da Pesca e Aquicul-
tura.

Além de Benedita e Cri-
vella, também são candi-
datos Clarissa Garotinho, 
Pros, deputada federal, 
filha dos ex-governado-
res Garotinho e Rosinha; 
Cyro Garcia, PSTU, ban-
cário aposentado e profes-
sor universitário e tendo 
sido candidato a prefeito 
em 1996, 2000, 2012, 2016; 
Eduardo Bandeira de 
Mello, Rede, ex-presidente 
do Flamengo, administra-
dor de empresas e que, por 
36 anos, atuou no BNDES; 
Eduardo Paes, DEM, que 
já exerceu o cargo de pre-
feito por oito anos, depois 
de ter sido vereador e de-
putado federal; Fred Luz, 

Partido Novo, engenheiro 
e empresário.

Ainda: Glória Heloi-
za, PSC, que se afastou 
formalmente da magis-
tratura, em março, para 
concorrer na eleição. Era 
juíza titular da 2ª Vara da 
Infância, do Adolescente 
e do Idoso no Tribunal de 
Justiça do Rio (TJ-RJ); 
Hugo Leal, PSD, que foi 
presidente do Detran e 
está no quarto mandato 
de deputado federal; Luiz 
Lima, PSL, deputado fe-
deral em primeiro man-
dato, ex-atleta olímpico 
de natação, tendo dispu-
tado os jogos olímpicos de 
Atlanta, em 1996, e Sid-
ney, em 2000; Martha Ro-
cha, PDT, delegada apo-
sentada da Polícia Civil e 
que está em seu segundo 
mandato como deputada, 
na Alerj; Paulo Messina, 
MDB, matemático, pro-
fessor e exerce o terceiro 
mandato na Câmara de 
Vereadores; Renata Sou-
za, Psol, jornalista, depu-
tada estadual e, na Alerj, 
preside a Comissão de Di-
reitos Humanos; e Suêd 
Haidar, PMB, que tenta 

pela primeira vez um car-
go no Poder Executivo.

São vários os candida-
tos à prefeitura carioca 
e centenas de candidatos 
ao cargo de vereador. Um 
nome será eleito prefei-
to e 51 serão escolhidos 
para, nos próximos quatro 
anos, ocupar as cadeiras 
do Palácio Pedro Ernes-
to. Os eleitos precisarão 
demonstrar aptidão para 
trabalhar pela Cidade do 
Rio de Janeiro, em tempo 
integral, com inteligên-
cia, lucidez e disposição. 
Os problemas são vários, 
mas, com esforço e deter-
minação, poderão ser re-
solvidos ou minorados.

Faltam educação, saúde 
pública, infraestrutura, 
habitação, em menor ou 
maior escala, mas em to-
das as cidades do Brasil 
afora. Falta, na verdade, 
dignidade política. Faltam 
comprometimento e serie-
dade com a causa pública.

Por essa razão, impor-
tante salientar que o voto, 
no regime democrático, 
apresenta força, poder 
e mudança. É chegada 
a hora de mudarmos e 

transformarmos esse Bra-
sil continental, com votos 
conscientes e que possam 
fazer a diferença nos par-
lamentos municipais e 
que, em 2022, nas eleições 
gerais, o brasileiro volte 
novamente a votar por um 
Brasil melhor para todos 
os seus cidadãos.

Basta de tanta trapaça, 
de tantos aproveitadores 
da boa índole do povo. 
Basta de enganadores e 
de golpistas. Basta de la-
drões.

O Brasil merece reunir 
políticos capazes e firme-
mente dispostos a lutar por 
um país mais digno, com 
igualdade e inclusão social 
e, sobretudo, resgatar a 
educação em todos os ní-
veos, tornando-a, e defini-
tivamente, uma política de 
estado e não de governo. 
Torcemos para que, nessas 
eleições que se avizinham, o 
eleitor vote de forma cons-
ciente, na esperança de dias 
melhores para nossa gente 
brasileira.

q Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.

Há, no momento, uma 
certa polêmica em relação ao 
fato de que a grande maioria 
dos grupos de pesquisa no 
Brasil encontra-se em “es-
tado de quarentena”. Como 
consequência, os laborató-
rios de pesquisa estão va-
zios, inclusive os de institui-
ções que têm como missão o 
estudo de diferentes aspec-
tos das doenças infecciosas e 
parasitárias.

Alunos de pós-graduação 
estão preocupados com o 
desenvolvimento de suas te-
ses, uma vez que têm bolsas 
por tempo determinado. As 
agências de fomento amplia-
ram os prazos de teses por 
alguns meses. No entanto, a 
retomada das atividades exi-
ge um trabalho de recupe-
ração de material científico 
que foi armazenado, geral-
mente, a baixas temperatu-
ras.

Cabe lembrar que agên-
cias vão exigir relatórios 
que mostrem produtividade 
científica tanto para a reno-
vação de projetos como para 
a manutenção das bolsas de 
pós-doutores, técnicos etc. 
Com a crescente redução dos 
recursos direcionados para o 
apoio à Ciência e a elevação 
do preço dos insumos para 
pesquisa em função da des-
valorização do real, a dispu-
ta pelos poucos recursos ten-
de a ser mais acirrada.

Já estamos há cerca de 6 
meses nesse estágio de qua-
rentena, e não vejo uma dis-

cussão séria sobre o processo 
de retorno às atividades. Não 
havendo diretrizes gerais, o 
Instituto de Biofísica Car-
los Chagas Filho, da UFRJ, 
instituição à qual pertenço, 
por tradição respeita a posi-
ção de cada laboratório que 
o compõe. É neste contexto 
que escrevo este artigo.

Inspiro-me no passado, 
sobretudo nos momentos 
em que pandemias de gran-
de vulto assolaram o mun-
do. Destaco aqui a temática 
abordada no livro A Peste, 
de Albert Camus, Prêmio 
Nobel de Literatura de 1957, 
figura ativa nos movimentos 
políticos, ideológicos e so-
ciais dos anos 1940. Na rea-
lidade, um intelectual rebel-
de com presença marcante 
no pós-guerra.

Esse livro é aqui citado 
em função do comportamen-
to de dois médicos, perso-
nagens centrais do referido 
romance, que conviveram 
dia a dia atendendo aos pa-
cientes. Estes, em número 
crescente, foram surgindo 
com um quadro clínico no 
início impreciso, mas nitida-
mente associado à morte de 
centenas de ratos nas casas 
e ruas da cidade portuária de 
Orã, localizada na costa da 
Argélia.

O médico Bernardo Rieux 
atendia aos infectados, tanto 
em casa como nos hospi-
tais. Castel fazia o mesmo, 
e também montou uma sala 
no hospital para examinar 

melhor as amostras recolhi-
das de abcessos e vômitos 
dos pacientes que estavam 
morrendo. Esse trabalho foi 
feito de forma continuada, 
levando inclusive a que pro-
duzisse, apesar das condi-
ções precárias, um soro que 
pudesse combater o agente 
infeccioso. Essas atitudes 
são um exemplo de que os 
especialistas não podem se 
afastar da linha de frente e, 
mesmo correndo riscos, de-
vem exercer sua atividade de 
pesquisa e de atendimento 
médico.

Voltando aos dias de hoje, 
cabe ressaltar que milhares 
de médicos, enfermeiras, fi-
sioterapeutas, entre outros, 
estão presentes e participando 
do enfrentamento à pande-
mia causada pelo vírus Sars-
-CoV-2, agente causal da Co-
vid-19. Nos primeiros meses 
houve o natural afastamento 
das atividades de maior conta-
to direto com os pacientes por 
profissionais com risco mais 
elevado, mas que já retorna-
ram às atividades inerentes às 
suas funções.

Por outro lado, desde o 
início da pandemia vários 
pesquisadores e estudan-
tes do Centro de Ciências 
da Saúde da UFRJ, e certa-
mente em outras instituições 
do país, vêm se dedicando 
à detecção e ao isolamento 
do vírus, sua inoculação em 
células e estudos detalhados 
tanto do vírus como dos pa-
cientes. Compreende-se que 
as equipes de pesquisa não 
diretamente envolvidas em 
temas relacionados com a 
Covid-19 tenham se reco-
lhido ao ambiente familiar, 

mantendo-se isolados 
por vários meses.

No entanto, a situa-
ção que atravessamos 
hoje já é bem distinta 
do que tínhamos entre 
março e junho. Ini-
cialmente uma doença 
desconhecida, muitas 
vezes de evolução rá-
pida e fatal, em que de 
forma desesperada co-

meçou-se a se utilizar todo o 
arsenal de drogas com ação 
antiparasitária. Hoje sabe-
mos que o quadro clínico 
mais grave é apenas dispa-
rado pelo vírus, levando a 
reações de natureza imuno-
lógica/inflamatória, que de-
vem ser o foco principal da 
intervenção médica.

No momento, já há con-
dições seguras que nos per-
mitem, gradativamente, re-
tomarmos as atividades nos 
laboratórios de pesquisa, so-
bretudo daqueles que traba-

lham no campo experimental, 
onde pouco ou quase nada 
pode ser feito remotamente. 
Pessoalmente, me sinto muito 
mais seguro no laboratório do 
que no supermercado ou ca-
minhar pelas ruas.

Obviamente, o retorno 
não pode ser com toda a 
equipe simultaneamente, 
uma vez que, em geral, os 
laboratórios dispõem de es-
paço físico limitado e há que 
se manter a distância mínima 
recomendada, além do uso 
contínuo de máscara por to-
dos. No laboratório que diri-
jo, autorizamos inicialmente 
que somente cerca de um 
terço da equipe possa estar 
trabalhando simultaneamen-
te. Esta semana já ampliare-
mos para 50%.

Após seis meses do início 
da pandemia de Covid-19, 
passamos por momentos di-
fíceis, chegando a atingir até 
1.600 mortos por dia, com a 
maioria dos hospitais do Rio 
de Janeiro superlotados e sem 
condições mínimas de aten-
der a todos que necessitavam 
de socorro. Felizmente hoje a 
situação é bem diferente, ain-
da que requeira todos os cui-
dados necessários para que a 
transmissão do vírus seja gra-
dativamente interrompida. Os 
dados disponíveis apontam 
uma tendência de normaliza-
ção com possibilidades de re-
tomada das atividades.

Neste momento em que as 
várias atividades vão se nor-
malizando, duas áreas con-

tinuam, inexplicavelmente, 
paralisadas. Enquanto o co-
mércio se agita, com os sho-
ppings, restaurantes, bares e 
academias voltando a fun-
cionar, setores da sociedade 
já questionam a paralisação 
das atividades de pesquisa 
nas principais instituições 
científicas do país, ainda que 
aqueles que se engajaram no 
estudo do Sars-Cov-2 traba-
lham diariamente. Esta atitu-
de é inexplicável no caso de 
pesquisadores que atuam no 
campo das doenças infecio-
sas e parasitárias.

Por outro lado, há ainda 
uma reação corporativa de 
impedimento do retorno às 
aulas presenciais em todos 
os níveis, o que já não se sus-
tenta, uma vez que a experi-
ência do último mês mostra 
que é seguro o retorno pru-
dente e planejado. Mesmo 
com o absurdo das multi-
dões em praias ou em ba-
res, todos os indicadores da 
extensão da pandemia vêm 
decrescendo. Várias equipes 
especializadas acompanham 
diariamente a evolução da 
pandemia e podem alertar a 
sociedade para um retorno à 
quarenta, caso considerem 
necessário.

q Wanderley de 
Souza

Professor titular da UFRJ, 
é membro da Academia 

Brasileira de Ciências e 
da Academia Nacional de 

Medicina.
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As 15 maiores 
capitais do país 
reúnem 184 
candidatos a 
prefeito
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Neste momento de 
retorno às atividades, 
2 áreas continuam, 
inexplicavelmente, 
paralisadas

Esperança de dias melhores

O papel do cientista biomédico nos momentos de pandemia
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Cruzeiros marítimos
Embora algumas empresas tenham retomado seus cru-

zeiros, no verão, na Europa, a situação continua preocu-
pante. Três navios foram colocados em quarentena, de-
pois que tripulantes foram testados positivos. No Brasil, 
em princípio, não haverá temporada.

Discursos vazios sobre a pandemia
Não tenho visto nenhum candidato no Rio falar sobre 

obrigatoriedade de máscara, aglomeração nas praias, ente 
outros assuntos vitais. Um até postou um vídeo elogiando 
o turismo no feriado de 7 de setembro. Muito cuidado ao 
votar.

Web novela
Marisa Araujo, que tem inovado com a Rádio Marujo 

Carioca e sua web TV, lança até o final do ano uma nove-
la, escrita por ela mesma.

Eufrásia Teixeira Leite homenageada
Sempre preocupado com o turismo e a cultura de 

Vassouras, José Luis Junior acaba de anunciar o lan-
çamento de uma peça teatral sobre Eufrásia, que deve 
estrear em 2021, mas cuja montagem começará em 
breve.

Gastronomia em foco
Monica Abrantes acaba de criar a fast food machine, 

maquininha que com apenas um toque apresenta ótimas 
opções gastronômicas. Ela também permite serviços ex-
clusivos para quem deseja fazer uma pequena reunião em 
casa.

Novos caminhos
Um grupo de artistas está participando de um pro-

jeto para ajudar o Retiro dos Artistas, com o apoio 
da Secretaria de Estado Cultura do RJ e da Claro. As 
performances são apresentadas no canal 500, e todos 
podem participar através de doações. Entre eles, es-
tão Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Fabiana Karla, 
Marcos Frota, Elba Ramalho e Daniel Boaventura.

Inovando na proteção de ambientes fechados
O empresário Neemias Rocha, da Onyx Esteriliza-

ção, em tempos de pandemia está utilizando geradores 
de ozônio na eliminação da Covid-19. Sem utilizar 
produtos químicos e cloro, consegue resultados posi-
tivos ao filtrar o oxigênio do local, transformando-o 
em ozônio, que destrói o vírus. Uma ótima pedida para 
os hotéis. 

Artes visuais na pauta
Coordenado pelo professor Paulo Ramos, o curso de 

Artes Visuais da Univeritas-RJ, único privado presen-
cial no estado, vem despontando como uma referên-
cia, em função de seus laboratórios para obras bidi-
mensionais e tridimensionais e uma grade curricular 
que contempla curadoria, restauração, patrimônio, de-
senho, escultura, pintura, entre outras. Em breve, será 
realizada a III Mostra de Artes Visuais, no formato hí-
brido.

Pensamento da semana
“Famílias são constituídas ao longo da vida. Não 

basta ter o mesmo nome e o mesmo sangue, o mais im-
portante são os propósitos que nos unem em momen-
tos difíceis e de pura magia. Caminhamos trazendo 
para nosso convívio novos afetos, que mesmo longe 
não esquecemos e se lembram de cada momento que 
passamos e não nos esquecem. Eu tenho sorte de ter 
alguns primos solidários e irmãos muito presentes. Ad-
quiri outros e entendo que possam esquecer em alguns 
momentos datas importantes que só nós sabemos que 
devem ser comemoradas. Não há exigência nenhuma 
em nada. Apenas troca. Felizes aqueles que descobri-
ram novos parentes e que os integraram ao seu dia a 
dia para sempre.”

NOVOS 
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado  
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – REPENSAR – COOPERATIVA DE CONSUMO
DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO –
CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E AGE –
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Presidente da REPENSAR –
COOPERATIVA DE CONSUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, registrada na JUCERJA sob o NIRE
33.4.0005437-7, e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 23.249.514/0001-
80, Sr. Davino Gomes Chaves, no exercício das suas atribuições,
convoca os cooperados, em dia com suas obrigações sociais, para
participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária e AGE –
Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas em conjunto
no dia 30/09/2020, em sua sede social na Rua Padre Telêmaco, 81,
Sala 202, Cascadura, Rio de Janeiro – RJ,  CEP: 21311-050, em primeira
convocação às 18:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do
total de seu quadro de cooperados; em segunda convocação às 19:00 h
com a presença mínima de metade mais um de seu quadro de cooperados,
e em terceira e última convocação às 20:00 h com a presença mínima de 10
(dez) cooperados. Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os
associados poderão participar e votar a distância na Assembleia, nos
termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de
Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia
(Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). Na data da
presente convocação a cooperativa possui no seu quadro social
20 (vinte) cooperados. A Ordem do Dia da AGO é a seguinte:  1)
Apresentação da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2019
conforme itens abaixo: a) Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria:
b) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou
Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre
a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria,
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício de
2019. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas composta
do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração
de Sobras ou Perdas do Exercício de 2019; 3) Deliberação da Assembleia
sobre a Destinação/Rateio de Sobras ou Perdas do Exercício de 2019; 4)
Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de um ano – 2020/
2021; 5) Registro da ratificação de Entrada e Saída de Cooperados; 6)
Registro da Exclusão de Cooperado e Diretor por Falecimento. A Ordem
do Dia da AGE é a seguinte: 1) Apresentação de Proposta para Reforma
do Estatuto Social conforme itens a seguir: a) Mudança de Ramo do
Cooperativismo para Habitacional; b) Mudança do Objeto Social – Atividades
Econômicas; c) Mudança da Denominação Social e do Nome Fantasia; d)
Mudança do endereço da Sede Social; e) Reestruturação dos Cargos da
Diretoria; f) Mudança do Capital Social; g) Revisão Geral e mudanças na
Redação do Estatuto Social. 2) Eleição para Cargos de Diretoria em Vacância;
3) Demais assuntos de interesse social

Rio de Janeiro – RJ, 18 de setembro de 2020
Davino Gomes Chaves – Diretor Presidente

GUARAPARI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 30.234.799/0001-41 - NIRE 33.3.0032740-1

Ata da AGE em 10/08/20. Data, Horário e Local. No dia 10/08/20, às 12h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do 
Art. 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme alterada, tendo em 
vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital 
social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Fei-
tosa. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a rerratificação do valor do capital 
social da Cia., estipulado na AGE da Cia. realizada no dia 10/10/19; (ii) o 
aporte na Cia. com emissão de novas ações ordinárias da Cia.; (iii) a autori-
zação à administração da Cia. para a prática de todos e quaisquer atos ne-
cessários à implementação da matéria disposta no item ‘ii’; e (iv) a reforma 
e consolidação do Estatuto Social. Deliberações. Após exame e discussão 
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por 
unanimidade: (i) A rerratificação do valor do capital social da Cia., definido 
na AGE da Cia. realizada no dia 10/10/19 como R$ 177.073.433,00, para 
passar a constar o montante de R$ 211.929.830,00, tendo em vista o capital 
social anterior no valor de R$ 173.200.500,00 acrescido do aporte realizado 
na referida AGE no montante de R$ 38.729.330,00. O preço de emissão 
pago por cada ação no âmbito do aumento de capital realizado na Assem-
bleia Geral da Cia. realizada no dia 10/10/19 foi alocado às contas de capital 
social e de reserva de capital da Cia., na proporção de R$ 0,10 e R$ 0,90, 
respectivamente. (ii) Aprovar aporte na Cia., no montante de R$ 110.000,00 
e a emissão de 110.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, em tudo iguais às já existentes, pelo preço de emissão de R$ 1,00, 
fixado nos termos do art. 170, §1º da Lei das S.A., de forma que o capital 
social da Cia. passa de R$ 211.929.830,00 para R$ 212.039.830,00 dividido 
em 212.039.830 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A tota-
lidade das novas ações emitidas serão subscritas e integralizadas, em moe-
da corrente nacional, em até 30 dias pelo único acionista Fuji Brasil Partners 
I C - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento 
no Exterior, CNPJ 29.315.301/0001-96, e administrado pela BRL Trust In-
vestimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, 151/19º, Itaim Bibi/SP, CNPJ 
23.025.053/0001-62, nos termos do boletim de subscrição constante do Ane-
xo I à presente ata. Em razão da deliberação acima, alterar o art. 5º do Esta-
tuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital 
social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 212.039.830,00 
dividido em 212.039.830 ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal.” (iii) A unanimidade dos presentes autorizou a administração da Cia. a 
tornar todas as providências necessárias à efetivação da deliberação ora 
aprovada. (iv) Aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia., 
conforme proposta apresentada, cuja cópia, após lida e rubricada por todos, 
foi arquivada na sede social da Cia. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os traba-
lhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presen-
tes. RJ, 10/08/20. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente. Jucerja em 
15/09/20 sob o nº 3934100. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

Superávit contido: importação cai 28,5% exportação 9,8%
O saldo da balança co-

mercial de agosto somou 
US$ 6,6 bilhões, elevando 
o superávit acumulado no 
ano para US$ 36,3 bilhões. 
O resultado positivo, como 
tem ocorrido ao longo do 
ano, é explicado pela acen-
tuada queda nas importa-
ções que somaram US$ 
102,040 bilhões (28,5% 
entre os meses de agosto de 
2019 e 2020) e não por uma 
melhora nas exportações 
US$ 138,321 bilhões, que 
recuaram 9,8%. O resulta-
do está bem longe do veri-
ficado em agosto de 2017, 
quando o superávit atingiu 
a US 48,085 bilhões.

No mês de agosto, as ope-
rações com plataformas de 
petróleo não influenciaram 
os resultados, mas, na aná-

lise do acumulado do ano, 
é importante separá-las. No 
caso das importações, a va-
riação no acumulado até 
agosto em relação a igual 
período de 2019 registrou 
uma queda de 6,6% (com 
plataforma) e de 9,4% (sem 
plataforma). Para as expor-
tações, a diferença é menor. 
Observa-se que o ritmo de 
crescimento no volume ex-
portado desacelerou (2,2%) 
na comparação interanual 
do mês de agosto em relação 
aos resultados dos meses de 
junho e julho, quando os per-
centuais na variação ficaram 
ao redor de 11%.

O recuo nas importações 
entre agosto de 2020 e 2019 
foi de 21,7%, menor do que 
o da comparação interanual 
do mês de julho (queda de 

28%), mas mesmo assim foi 
alto e não permite concluir 
que os efeitos da desvalori-
zação cambial estejam co-
meçando a ter um impacto 
significativo na queda das 
importações.

Os preços das commodi-
ties mantiveram o mesmo 
comportamento na série 
de comparação interanual 
mensal e recuaram 15,6% 
no mês de agosto. O vo-
lume exportado das com-
modities cresceu 14,3%, 
menos do que foi regis-
trado na comparação dos 
meses de junho (30,2%) e 
julho (29,7%) entre 2019 
e 2020. As exportações de 
não commodities continu-
aram em declínio e agosto 
registrou a segunda maior 
queda na comparação inte-

ranual (22,5%) após julho 
(27,4%). A desaceleração 
no ritmo de crescimento 
das exportações está asso-
ciada, portanto, ao compor-
tamento da commodities, 
que explicaram 67% das 
exportações brasileiras em 
agosto.

Em agosto, todos os 10 
principais produtos expor-
tados pelo Brasil foram 
commodities e explicaram 
60% da pauta brasileira. 
Cinco produtos registram 
variação positiva: açúcar 
(107%); ouro não monetá-
rio (35%); soja (25%), car-
ne bovina (16%); e farelo 
de soja (5,4%). A predomi-
nância dos produtos agro-
pecuários está refletida nos 
resultados das exportações 
por setor de atividade.

Dívidas com crédito consignado já estão em R$ 855 bilhões
De acordo com o último 

boletim sobre Estatísticas 
Monetárias e de Crédito, 
a contratação de créditos 
consignados para beneficiá-
rios do INSS aumentou um 
25% no primeiro semestre 
do ano, se comparado com 
o mesmo período do 2019. 
Quando analisados os va-
lores, o montante de novas 
operações passou de R$ 
37 bilhões no ano passado, 

para R$ 46,1 bilhões em 
2020. Também cresceu o 
saldo de dívida deste tipo 
de créditos: de R$ 786 bi-
lhões registrados em 2019, 
este ano atingiu os R$ 855 
bilhões para o mesmo perí-
odo.

Tudo indica que esses 
números tenderão a subir 
tão logo seja aprovado o 
aumento de margem em 
cinco pontos percentuais 

para contratação de novos 
empréstimos. O limite atu-
al é de 30% do rendimento 
do aposentado. É importan-
te levar em conta que, de 
acordo com dados do ano 
passado, são 5,7 milhões de 
famílias brasileiras as que 
dependem da renda de uma 
pessoa idosa para se susten-
tar, isto é, que mais de 75% 
dos ingressos da família 
venham da aposentadoria 

de um membro dela. Atual-
mente o Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS) 
registra mais de 34 milhões 
de contratos ativos, mesmo 
que a quantidade de benefi-
ciários possa ser menor: um 
aposentado ou beneficiário 
do INSS pode ser titular de 
até 9 contratos simultâneos, 
sempre que a dívida total 
não superar a margem de 
30% da sua renda.

‘Brasil está de parabéns’
Avaliação do 
presidente sobre 
aumento das 
queimadas

“Brasil está de parabéns”. 
Assim o presidente Jair 
Bolsonaro destacou nesta 
quinta-feira a atuação do 
seu governo para preservar 
o meio ambiente, no mesmo 
dia em que dados do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) apontava 
aumento de 208% nas quei-
madas no Pantanal entre 1 
de janeiro e 16 de setembro 
deste ano, na comparação 
com o mesmo período de 
2019. “Não entendo como é 
o país que mais recebe ata-
ques vindos de fora”, afir-
mou o presidente.

Ao participar da inaugu-
ração da Usina Fotovoltaica 
Coremas III, em Coremas, 
na Paraíba, Bolsonaro disse 
que “nosso governo é um 
governo de respeitar contra-
tos e buscar parcerias e cada 
vez fazer com que empre-

ender no Brasil seja menos 
complicado”. 

No dia anterior, um gru-
po formado por oito países 
europeus enviou uma carta 
ao vice-presidente Hamil-
ton Mourão para cobrar res-
postas do governo contra os 
danos ambientais no país. 
“Estamos extremamente 
preocupados com essa ten-
dência e seus efeitos negati-
vos, dentre outros, sobre as 
opções de desenvolvimen-
to sustentável no Brasil, as 
opções de subsistência de 
povos indígenas e comu-
nidades locais, bem como 
sobre as florestas primárias 
e a biodiversidade dentro 
e fora das florestas”, diz o 
texto, assinado pelos países 
que se reúnem em nome das 
Parcerias das Declarações 
de Amsterdã – Dinamarca, 
França, Alemanha, Países 
Baixos, Reino Unido, Itália, 
Noruega e Bélgica.

Mesmo sem demonstrar 
tom de ameaça, o grupo 
alertou sobre um possível 
boicote aos produtos bra-
sileiros e pedindo “ações 
imediatas”, os formuladores 
lembram que há pressão nos 
países europeus para que os 

alimentos sejam de origem 
segura e sustentável.

Nesta quinta-feira, o se-
nador Wellington Fagundes 
(PL-MT) foi eleito presiden-
te da comissão especial ex-
terna que vai acompanhar as 
ações de enfrentamento aos 
incêndios na região do Pan-
tanal. O senador Nelsinho 
Trad (PSD-MS) será o rela-
tor da comissão. Também in-
tegram o grupo as senadoras 
Simone Tebet (MDB-MS) 
e Soraya Thronicke (PSL-
MS). A reunião de instalação 
do colegiado foi realizada de 
forma remota. 

A comissão já aprovou seu 
primeiro requerimento, apre-
sentado por Wellington, para 
a realização de uma visita a 
Mato Grosso, nas regiões afe-
tadas pelas queimadas. A via-
gem deve ocorrer no próximo 
sábado (19). Ele disse que o 
momento é de muita angústia 
e agradeceu as manifestações 
de apoio que tem recebido de 
entidades governamentais e 
da sociedade civil. “Queremos 
uma grande parceria. Vamos 
buscar soluções para a preser-
vação do Pantanal” declarou.

Pela primeira vez em seu 
período democrático, o Brasil 

é alvo de uma recomendação 
oficial para que uma investi-
gação internacional ocorra so-
bre o governo Jair Bolsonaro 
por suas políticas ambientais 
e de direitos humanos. A ini-
ciativa partiu do relator espe-
cial da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), Baskut 
Tunkat. Para que a investiga-
ção ocorra, governos têm de 
apresentar um projeto de reso-
lução e aprovar a proposta por 
um voto da maioria. O texto 
deve ser entregue ao Conse-
lho de Direitos Humanos da 
ONU, no final desta semana, 
de acordo com informações 
publicadas pelo jornalista Ja-
mil Chade.

O relator fez uma missão 
ao Brasil no final de 2019 
e identificou diversas viola-
ções nas obrigações ambien-
tais e de direitos humanos do 
País, informa a reportagem. 
“Se deixada sem controle, a 
situação no Brasil se trans-
forma não apenas em uma 
catástrofe nacional, mas 
também em uma catástro-
fe com repercussões regio-
nais e globais fenomenais, 
incluindo a destruição de 
nosso clima”, alertou o do-
cumento.
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Alerj participa do 
Setembro Amarelo

Por iniciativa do presidente da Casa, deputado André 
Ceciliano (PT), a Alerj aderiu à campanha do Setembro 
Amarelo, de prevenção ao suicídio. Até o final do mês, 
a fachada do Palácio Tiradentes, sede do parlamento flu-
minense, estará toda iluminada na cor amarela, em uma 
alusão à campanha. Comissões temáticas da Casa também 
devem debater sobre o assunto ao longo deste mês.

Bancada feminina quer 
aprimorar Lei Maria da Penha

A bancada feminina na Câmara dos Deputados quer 
urgência na apreciação em plenário do projeto de lei que 
altera a Lei Maria da Penha. A nova redação autoriza a 
concessão de medida protetiva de urgência pelo delega-
do em caso de violência contra a mulher. Apresentada 
em maio, a proposta ainda não entrou na pauta do dia. 
A deputada Daniela do Waguinho (MDB-RJ), diz que o 
aprimoramento da lei pode evitar mortes. Segundo ela, os 
casos de agressão contra a mulher aumentaram durante o 
período de isolamento social.

Maldição das vaidades precipitadas
O governador Wilson Witzel nos lembrou do presiden-

te Fernando Henrique Cardoso esta semana. Em 1985, 
na disputa pela Prefeitura de São Paulo, FHC posou todo 
pimpão para fotos na cadeira de prefeito, antecipando o 
que seria sua vitória nas urnas dias depois. Acabou per-
dendo a eleição para Jânio Quadros. Essa semana veio a 
público a imagem de Witzel com a faixa presidencial, que 
ele mandava pelas redes sociais a amigos e subordinados. 
FHC nunca governou a cidade de São Paulo, e Witzel vê 
cada vez mais longe seu sonho de governar o país.

Isenção de pedágio para motos
A Alerj deve discutir e votar nos próximos dias o proje-

to de lei que isenta as motocicletas do pagamento de tarifa 
de pedágio em todas as rodovias estaduais. A proposta é 
do deputado Capitão Paulo Teixeira. Ele argumenta que 
as motos causam impacto irrisório sobre o asfalto das ro-
dovias, não sendo responsáveis pelo desgaste das pistas e, 
assim, não geram custos de manutenção para as conces-
sionárias.

CPI dos Guardiões do 
Crivella está formada

Na Câmara Municipal do Rio, a CPI dos Guardiões 
do Crivella já definiu sua composição: Teresa Bergher 
(CDD), Dr. Jorge Manaia (PP), João Mendes de Jesus 
(REP), Inaldo Silva (REP) e Átila Nunes (DEM). Caberá 
aos cinco vereadores apurar em 120 dias, prorrogável por 
até 60 dias, o envolvimento de funcionários da Prefeitura 
do Rio no esquema para impedir reportagens contrárias à 
administração municipal na porta das unidades de saúde.

Cegos terão mais facilidade para votar
Este ano, pela primeira vez nas eleições municipais, 

será utilizada a tecnologia de sintetizadores de voz para 
auxiliar deficientes visuais durante o processo de votação. 
A tecnologia transforma texto em som e simula como se a 
máquina fizesse o papel de uma pessoa lendo o conteúdo 
de algum documento. Para isso, o eleitor só vai precisar 
informar o mesário sobre a deficiência visual. Assim, o 
colaborador da Justiça Eleitoral habilitará o recurso e en-

APL – ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão – Edital nº 001/2020; Data: 06 de outubro de 2020,
às 13 horas. Local: Av. Rio Branco nº 124, 18° andar, Centro, Rio
de Janeiro/RJ. Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão poderá
acontecer somente na forma on-line Leiloeiro Oficial: Alexandre
Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos con-
servados (automóveis, motocicletas, etc.) com impedimentos ju-
diciais. A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, RJ, torna público
que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados (au-
tomóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não recla-
mados por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se
encontram no Pátio terceirizado da concessionária APL – Admi-
nistração de Pátios e Leilões Ltda(CNPJ: 29.953.833/0001-59). A
cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado
à Rua Vereador Chequer Elias n°4725 - Vila Helena - Barra do
Piraí , em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico
www.aplpatios.com.br. Rio de Janeiro, 22/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO

3a CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 09.2020

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para compor o KIT MEREN-
DA ESCOLAR a ser distribuído em condições higiênico-sanitárias ade-
quadas, que atendam aos padrões nutricionais e aos dispositivos legais
do Programa Nacional de Alimentação Escolar aos alunos regularmente
matriculados em unidades educacionais da rede municipal de ensino de
Queimados em virtude da COVID 19. PROCESSO ADMINISTRATIVO:
1164.2020.05. RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou
na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – Centro,das 09:00 às 12:00 horas e
14:00 às 16:00 horas, mediante a entrega de( uma ) RESMA DE PAPAEL
A4 e carimbo do CNPJ da Empresa.DATA / HORA: 30/09/2020
as 10:30 horas.

Tatiane Galvão Lucas
Pregoeira - CPLMSO

GUARATIBA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 30.234.813/0001-07 - NIRE 33.3.0032720-7

Ata da AGE em 10/08/20. Data, Horário e Local. No dia 10/08/20, às 12h, na 
sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Con-
vocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 
124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme alterada, tendo em vista 
o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença 
de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Ordem 
do Dia. Deliberar sobre (i) o aporte na Cia. com emissão de novas ações 
ordinárias da Cia.; (ii) a autorização à administração da Cia. para a prática 
de todos e quaisquer atos necessários à implementação da matéria disposta 
no item ‘i’; e (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social. Deliberações. 
Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deli-
berou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar aporte na Cia., no 
montante de R$ 50.000,00 e a emissão de 50.000 novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes, pelo preço 
de emissão de R$ 1,00, fixado nos termos do art. 170, §1º da Lei das S.A., 
de forma que o capital social da Cia. passa de R$ 211.708.819,00 para R$ 
211.758.819,00 dividido em 211.758.819 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal. A totalidade das novas ações emitidas serão subscritas 
e integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 30 dias pela única 
acionista Guarapari Participações S.A., com sede na Rua Alcindo Guanaba-
ra, 25/1.804, Centro/RJ, CNPJ 30.234.799/0001-41, nos termos do boletim 
de subscrição constante do Anexo I à presente ata. Em razão das delibera-
ções acima, alterar o art. 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com 
a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$ 211.758.819,00 dividido em 211.758.819 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) A unanimidade dos presentes 
autorizou a administração da Cia. a tomar todas as providências necessá-
rias à efetivação da deliberação ora aprovada. (iii) Aprovar a reforma e con-
solidação do Estatuto Social da Cia., conforme proposta apresentada, cuja 
cópia, após lida e rubricada por todos, foi arquivada na sede social da Cia. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes 
quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a 
presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo 
sido assinada por todos os presentes. RJ, 10/08/20. Mesa: Rodrigo Brandão 
Feitosa - Presidente. Jucerja em 15/09/20 sob o nº 3934407. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

Daniela do Waguinho

Capitão Paulo Teixeira

Segunda Vara Cível Regional da Pavuna
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Isabelle da Silva Scisinio Dias - Juiz
Titular do Cartório da 2ª Vara Cível da Regional da Pavuna, RJ, FAZ
SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este
Juízo, que funciona a Av. Sargento de Milicias, S/N CEP: 21532-
290 - Pavuna - Rio de Janeiro - RJ e-mail: pav02vciv@tjrj.jus.br,
tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum -
Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0012551-
97.2016.8.19.0211, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MON-
TE REAL em face de LEANDRO RONDON FRAGOSO, objetivand
FCo CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu LEANDRO
RONDON FRAGOSO, que se encontra em lugar incerto e desco-
nhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao
pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) ,
caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel,
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passa-
do nesta cidade de Rio de Janeiro, oito de junho de dois mil e
vinte. Eu, __ Marcos Antonio Bonanno - Técnico de Atividade Judi-
ciária - Matr. 01/26327, digitei. E eu,__ Wallace Menezes Rangel -
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/19206, o subscrevo.

SUPERPESA TRANSPORTES, ENGENHARIA E FABRICAÇÃO S.A.
CNPJ/MF n. 37.513.014/0001-19

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A SUPERPESA TRANSPORTES, ENGENHARIA E FABRICAÇÃO S.A, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 37.513.014/0001-19, por meio de seu 
diretor-presidente, o Sr. João Alberto Machado Alves, torna público e 
convoca todos os acionistas para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 28 de setembro de 2020, 
às 11h00min, em primeira convocação, na sede social da Companhia, na 
Avenida Brasil, nº 42.301, Bairro Campo Grande, Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.078-002, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia (i) As Demonstrações Financeiras retificadas da Superpesa 
Cia de Transportes Especiais e Intermodais – Em Recuperação Judicial e 
da Superpesa Industrial Ltda. – Em Recuperação Judicial; (ii) Aprovação 
dos laudos de avaliação da Superpesa Cia de Transportes Especiais e 
Intermodais – Em Recuperação Judicial e da Superpesa Industrial Ltda. – 
Em Recuperação Judicial, à luz das Demonstrações Financeiras retificadas; 
e (iii) Ratificação do processo de fusão e constituição da Companhia, e de 
todos os atos praticados pela Companhia desde então.

João Alberto Machado Alves - Diretor Presidente

Farmácias: faturamento cresceu 
11,16% nos últimos 12 meses

A cebola registrou que-
das de dois dígitos nos 
percentuais dos preços co-
mercializados no atacado 
em todas as Centrais de 
Abastecimento (Ceasas) 
analisadas pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). Recife teve redu-
ção de 46,9% nos preços, 
enquanto no Rio de Janeiro 
a diminuição ficou em torno 
de 20,7%. O arrefecimento 
já era aguardado pela previ-
são da maior intensidade da 
oferta, bem como da diver-
sificação das áreas de pro-
dução nesta época do ano, 
como aponta o 9º Boletim 
Prohort divulgado nesta 
quinta-feira.

Outra hortaliça que ficou 
mais barata no último mês 
foi a batata. A queda nos 

preços, no entanto, está re-
lacionada a uma menor de-
manda, ainda retraída com 
as medidas de contenção 
devido à Covid-19. A pou-
ca procura favorece uma 
maior oferta do tubérculo 
nos mercados.

Em compensação, o cli-
ma frio em agosto é um dos 
fatores que contribuiu para 
a alta de preços registra-
da na comercialização do 
tomate nos principais ata-
cadistas do país. Como as 
temperaturas mais baixas 
desaceleram o processo de 
maturação, o quilo encare-
ceu em R$ 2,15 na Central 
de Abastecimento em Vitó-
ria, por exemplo. Em Goiâ-
nia, a alta chegou a 49,2%. 
“O comportamento não é 
comum para o período, mas 

como a cotação do tomate 
tem forte influência da pro-
dução local ou de regiões 
próximas, qualquer peque-
no desajuste tende a gerar 
grande impacto”, explica 
Joyce Fraga, gerente de 
Modernização do Mercado 
Hortigranjeiro da Conab.

O frio também favoreceu 
o encarecimento do mamão 
no atacado. As condições 
climáticas atípicas para a 
temporada afetaram o ama-
durecimento refletindo em 
uma menor oferta da fruta, 
principalmente nas primei-
ras semanas de agosto.

Além do mamão, me-
lancia e maçã registraram 
aumento nas Ceasas anali-
sadas. Já a banana e laranja 
não tiveram movimentos 
uniformes. No entanto, a 

fruta cítrica tende a apre-
sentar um movimento altis-
ta uma vez que a atual sa-
fra é menor que a anterior, 
o que enxugou o volume e 
restringiu os carregamentos 
que foram para os consu-
midores finais. As vendas 
externas também aumenta-
ram devido à baixa safra na 
Flórida.

A movimentação de hor-
taliças nas Ceasas, em agos-
to de 2020 ficou 10% acima 
da, registrada em abril, por 
exemplo. Se compararmos 
julho com abril, o aumento 
é de 17%. De acordo com a 
análise da Conab, o setor de 
folhosas, apesar de ter sido 
um dos que mais sentiram 
as medidas restritivas, teve 
uma resposta rápida com a 
retomada da economia.

Com um crescimento do 
faturamento de 11,16% no 
período de 12 meses, encer-
rado em julho, comparan-
do com o mesmo período 
do ano anterior, o mercado 
farmacêutico se mostrou 
um dos mais resistentes no 
período de crise. Entretanto 
a situação atípica também 
trouxe algumas mudanças na 
ida a esses estabelecimentos, 
fortalecendo principalmente 
as lojas que se encontram 
em bairros.

Os dados mostram que 
as farmácias que mais cres-
ceram no período foram 
as associadas à Federação 
Brasileira das Redes Asso-
ciativistas e Independentes 
de Farmácias (Febrafar), 
que cresceram 19,9% no 
referido período, seguido 
de outras redes associa-
tivistas e franquias que 
cresceram 14,7%; as in-
dependentes que cresce-
ram 14,5; as grandes redes 
corporativas (Abrafarma) 
com crescimento de 9,3, e 
demais redes corporativas 
que cresceram 3,8%.

O constante crescimento 
acima da média da Febra-
far é constatado na análise 
do crescimento do grupo 
de 2016 para cá, sendo que 
cresceu 81,1%, outras redes 
associativistas e franquias 
que cresceram 55,6%, já as 
redes corporativas cresce-
ram 35,7% e as independen-
tes 26,2%. O mercado ao 
todo cresceu 37,9%.

Outro estudo, realizado 
pela Linx, especialista em 
tecnologias para o varejo, 
em parceria com o Institu-
to Brasileiro de Economia 
(Ibre), da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), apontou que 
após dois meses de forte 
alta, as vendas dos medica-
mentos antiparasitários e an-
ti-helmínticos, como a Iver-
mectina, registraram queda 
no mês de agosto. Segundo 
o levantamento, a quantida-
de do medicamento vendida 
caiu 78,5% em relação a ju-
lho deste mesmo ano.

De acordo com a análise, 
a queda nas vendas ocorreu 
no mesmo período em que 
a Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária (Anvisa) 
proibiu a comercialização do 
medicamento sem prescri-
ção médica. Apesar da falta 
de comprovação científica, 
o remédio foi alvo de uma 
intensa busca por ser consi-
derado “preventivo” contra 
o novo coronavírus e viu seu 
crescimento disparar. Em ju-
nho, as vendas haviam subi-
do 235% em relação ao mês 
de maio, e em julho, 54% em 
relação ao mês anterior.

A classe mais vendida em 
agosto, com 13,7% de repre-
sentatividade no volume to-
tal, foi a de antirreumáticos, 
como a Hidroxicloroquina, e 
anti-inflamatórios não este-
roidais, como o Ibuprofeno. 
Esses medicamentos reassu-
miram a liderança dos mais 
vendidos, já que no mês an-
terior figuravam em segundo 
lugar. A segunda posição em 
vendas do mês ficou com 
os analgésicos e antipiréti-
cos, como Dipirona sódica 
e Paracetamol, com 12% 
de vendas. Fecham o top 3, 
com 11%, os contraceptivos 
hormonais.

Os paulistas continuam 
sendo os que mais com-
praram em farmácias, com 
34,8% de importância relati-
va em faturamento nacional, 
seguido pelo Rio de Janeiro, 
com 11%; Minas Gerais, 
com 9,5%; Rio Grande do 
Sul, com 7%; e Paraná, com 
6,9%. Os medicamentos do 
tipo genérico foram os mais 
vendidos, com pouco mais 
de 30% do total, mesmo nú-
mero em relação ao mês de 
agosto de 2019.

O tíquete médio nacional 
em agosto de 2020 ficou na 
faixa de R$ 45, um cresci-
mento de 21% em relação ao 
mesmo mês no ano anterior. 
O estado de maior valor mé-
dio foi Rondônia, com mais 
de R$ 60, seguido do Mato 
Grosso do Sul, Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina e 
Mato Grosso.

Os dados foram obtidos 
a partir da análise de mais 
de 120 milhões de produtos 
farmacêuticos, sendo mais 
de 56 milhões de notas de 
compra, comparando os três 
últimos meses de agosto.

Cebola e batata tiveram queda nos principais mercados atacadistas



Powell derruba as ações mas 
favorece a cotação do dólar

A cautela de Jerome Powell com o ritmo de recuperação 
da economia norte-americana, não tendo anunciado novas 
medidas de estímulo, alterou o comportamento dos opera-
dores de Wall Street e ajudou a acentuar a tendência altista 
do dólar, que supera o euro pela terceira sessão seguida. 
O índice do dólar valoriza 0,2% e a moeda europeia re-
cua 0,37% para US$ 1,1772, alargando assim o ciclo de 
quedas depois de quatro sessões em alta. O Fed disse que 
vai manter as taxas perto de zero “até que as condições 
do mercado de trabalho tenham atingido aos níveis con-
sistentes com as avaliações do comité do pleno emprego 
e a inflação tenha subido para 2% e esteja no rumo para 
superar moderadamente os 2% de algum tempo”.

No mercado cambial, a libra recuou 0,06% para US$ 
1,2958, no dia em que decorreu a reunião de política mon-
etária do Banco de Inglaterra.

CEO da Raynair leva bônus de € 458 mil
A Ryanair teve prejuízo de € 183 milhões no segundo 

semestre deste ano e, em agosto, cortou 50% dos voos pro-
gramados, devido às novas restrições impostas à circula-
ção por parte de vários países por causa do novo surto do 
coronavírus e, apesar disso, o CEO Michael O´Leary vai 
receber um bônus de € 458 mil. A decisão foi aprovada 
nesta quinta-feira numa tumultuada assembleia geral de 
acionistas, com cerca de um terço dos presentes votando 
contra a atribuição dessa remuneração em momento em 
que é delicada a situação financeira da empresa. O salário-
base de O’Leary e o bônus anual foram reduzidos para 
metade neste ano, devido à pandemia.

Tecnológicas foram maiores perdas da Nasdaq
Os principais índices de Wall Street operaram em baixa 

nesta quinta-feira, depois que dados mostraram altos 
níveis de pedidos semanais de auxílio-desemprego, en-
quanto ações relacionadas a tecnologia voltavam a recuar, 
com Apple e Amazon.com entre as maiores perdas no 
Nasdaq. Todos os 11 principais índices setoriais do S&P 
500 registravam queda, com as ações de energia liderando 
as perdas, já que temores sobre uma demanda morna por 
combustíveis atingiam os preços do petróleo. As ações de 
bancos operavam em baixa de 1,1%, enquanto o subíndice 
financeiro mais amplo perdia 1%, um dia após o Federal 
Reserve se comprometer a não alterar os juros por um 
período prolongado de forma a tirar a maior economia do 
mundo de uma recessão induzida pela pandemia.

Yduqs bem posicionada para o Bradesco
O Bradesco BBI iniciou a cobertura do setor de edu-

cação, recomendando a compra de Arco e de Yduqs e 
estabelecendo preços-alvo para 2021 de US$ 55 e R$ 
46, respectivamente. Para Cogna, Ser e Afya, o rating 
é neutro e o preço-alvo de Cogna é R$ 6,50; para Ser, é 
R$ 19, enquanto para Afya é de US$ 29. Para a Anima 
o aconselhamento é de venda, com preço alvo de R$ 32. 
Segundo o relatório, a Yduqs está mais bem posicionada 
para aproveitar o crescimento do ensino a distância e dos 
cursos premium, pois 14% e 28% da receita da empresa 
vem de medicina e ensino a distância, respectivamente. 
Além disso, a empresa tem valuation de 12 vezes PE 2021 
(Preço/Lucro), com desconto de cerca de 50% em relação 
aos concorrentes.

Hapvida começa a ficar sem espaço
A Hapvida começa a ficar com espaço limitado para 

aquisições no Nordeste, de acordo com a avaliação da 
Ágora. A análise veio após a notícia que o Cade recomen-
dou que a companhia desistisse da aquisição dos ativos da 
Plamed, operadora de planos de saúde de Sergipe e que 
conta com aproximadamente 31 mil beneficiários de pla-
nos de saúde localizados em maior parte na região de Ara-
caju e municípios vizinhos. A aquisição proposta consiste 
na compra apenas da base de beneficiários da Plamed, al-
guns ativos imobiliários e equipamentos, mas não inclui a 
estrutura vertical da companhia.

IPOs de subsidiárias da Cyrela perdem charme
As ações da incorporadora Plano & Plano estrearam 

com modesta alta na B3 nesta quinta-feira, e os ganhos 
foram de apenas 3,19%, cm a cotação em R$ 9,70. Para 
o IPO a companhia precificou suas ações a R$ 9,40 em 
sua oferta inicial, valor abaixo da faixa indicativa entre R$ 
11,25 e R$ 15,25, mas captou R$ 690 milhões, que serão 
destinados ao capital de giro. Esse foi mais um IPO da 
Cyrela que não permitiu que os atuais acionistas ganhas-
sem rios de dinheiro vendendo suas ações no IPO.

Plano & Plano, subsidiária da Cyrela, já passou por 
vários rebaixamentos. Criada na década de 1990, voltada 
para imóveis de alta e média renda, sofreu a primeira mu-
dança em 2003, quando passou a atuar também em faixas 
mais econômicas, aderindo ao plano Minha Casa, Minha 
Vida, em 2006, virou uma joint venture com a Cyrela e, 
em 2009, veio a insignificância, passou a operar somente 
na produção de habitação popular

Magazine Luiza não deve pensar nos Correios
Os investidores não gostaram da informação que o 

Magazine Luiza está interessado em participar da priva-
tização dos Correios. Acham que a empresa vai sair per-
dendo por se meter numa área que não conhece.

5Monitor Mercantil  n Sexta-feira, 18 de setembro de 2020 Financeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DA COPRERJ - COOPERATIVA DE
CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES,

REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Presidente da COPRERJ - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 21.551.464/
0001-66, NIRE 33.40005368-1, inscrição estadual nº 87.182.959 com sede
na Rua Aluísio Neiva nº 227, Centro, São Gonçalo/RJ, CEP 24445-400
convoca seu quadro social composto de 23 (Vinte e três) associados para
a PRIMEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2020 a ser realizada em sua
sede no dia 27 de setembro de 2020 com primeira chamada as 09:00h,
segunda chamada as 10:00h e terceira e última chamada as 11:00h onde a
seguinte pauta será deliberada e votada: (1) Proposta de alteração de
endereço;  (2) Entrada e Saída de associados; (3) Candidatura, eleição e
posse para cargo de Diretor Vacante e do Conselho Fiscal. São Gonçalo,
18 de setembro de 2020. Edson Felipe Rodrigues Pimentel - Diretor Presidente
- CPF nº 910.552.537-34.

“ERRATA”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPMULT RIO –
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – O Diretor Presidente da COOPMULT RIO –
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrita no CNPJ sob o Nº. de registro
28.890.885/0001-60, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005605-1,
no exercício de suas atribuições, vem comunicar aos associados as devidas
ALTERAÇÕES E INCLUSÕES DE PAUTAS no Edital de Convocação para
AGO e AGE publicado no dia 21/07/2020, na Página 4 do Jornal “MONITOR
MERCANTIL” conforme a seguir: 1ª. INCLUSÃO DE PAUTA: Fica
transferida a data da Assembleia para o dia 30/09/2020. 2ª.
INCLUSÃO DE PAUTA NA AGO: Item 7) Comunicação de Renúncia a
Cargos da Diretoria. 3ª. INCLUSÃO DE PAUTA NA AGE: O item 2) passa
a ter a seguinte redação: Antecipação do Término do Mandato e Eleição
da Nova Diretoria para o quadriênio 2020/2024.

Rio de Janeiro – RJ, 18 de setembro de 2020.
Sergio de Paula Pinto – Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPBANEX – COOPERATIVA DE
TRABALHO DE BANCÁRIOS EX-BANCÁRIOS E PROFISSIONAIS DO
SISTEMA FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E GRANDE
RIO – CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Diretor Presidente
da COOPBANEX – COOPERATIVA DE TRABALHO DE BANCÁRIOS EX-
BANCÁRIOS E PROFISSIONAIS DO SISTEMA FINANCEIRO DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO E GRANDE RIO sob o NIRE 33.4.0005504-7, e inscrita
no CNPJ sob o nº. de registro 25.301.069/0001-86, Sr. Sergio Goulart da
Rosa, no exercício das suas atribuições no exercício das suas atribuições,
convoca os cooperados, em dia com suas obrigações sociais, para
participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária e AGE –
Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas em conjunto
no dia 30/09/2020, em sua sede social na Rua Clarimundo de
Melo, 166, Sala 105, Encantado, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20740-
322, em primeira convocação às 17:00 h com a presença mínima de 2/3
(dois terços) do total de seu quadro de cooperados; em segunda
convocação às 18:00 h com a presença mínima de metade mais um de
seu quadro de cooperados, e em terceira e última convocação às 19:00
h com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. Conforme disposto no
Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão participar e votar a
distância na Assembleia, nos termos do disposto na regulamentação do
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério
da Economia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de
2020). Na data da presente convocação a cooperativa possui no
seu quadro social 20 (vinte) cooperados. A Ordem do Dia da
AGO é a seguinte:  1) Apresentação da Prestação de Contas relativa
ao exercício de 2018 e 2019 conforme itens abaixo: a) Apresentação do
Relatório de Gestão da Diretoria: b) Apresentação do Balanço Patrimonial
e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação do
Parecer do Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas composta do
Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração de
Sobras ou Perdas do Exercício de 2018 e 2019. 2) Deliberação da
Assembleia sobre a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão
da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas
do Exercício de 2018 e 2019; 3) Deliberação da Assembleia sobre a
Destinação/Rateio de Sobras ou Perdas do Exercício de 2018 e 2019; 4)
Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de um ano –
2020/2021; 5) Registro da Ratificação da Entrada e Saída de Cooperado.
A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Apresentação de Proposta
para Reforma do Estatuto Social conforme itens a seguir: a) Mudança de
Ramo do Cooperativismo para Habitacional; b) Mudança do Objeto Social
– Atividades Econômicas; c) Mudança da Denominação Social e do Nome
Fantasia; d) Mudança do endereço da Sede Social; e) Reestruturação
dos Cargos da Diretoria; f) Mudança do Capital Social; g) Revisão Geral
e mudanças na Redação do Estatuto Social. 2) Eleição da Nova Diretoria
para o mandato 2020/2024; 3) Demais assuntos de interesse social

Rio de Janeiro – RJ, 18 de setembro de 2020
Sergio Goulart da Rosa – Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPCESTA RJ
– COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS E EX-BANCARIO DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – O Diretor Presidente, Sr. Marcus
André Viana Dias, da COOPCESTA RJ - COOPERATIVA DE CONSUMO
DOS BANCARIOS E EX-BANCARIO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO,
inscrita no CNPJ sob o Nº. de registro 26.724.756/0001-77, registrada na
JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005544-6, no exercício das suas atribuições,
convoca os cooperados, em dia com suas obrigações sociais, para
participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária e AGE –
Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas em conjunto
no dia 30/09/2020, em sua sede social situada à Avenida Presidente
Vargas, 633, Sala 1412, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20071-004,
em primeira convocação às 18:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois
terços) do total de seu quadro de cooperados; em segunda convocação
às 19:00 h com a presença mínima de metade mais um de seu quadro de
cooperados, e em terceira e última convocação às 20:00 h com a presença
mínima de 10 (dez) cooperados. Conforme disposto no Art. 43-A da Lei
5764/1971, os associados poderão participar e votar a distância na
Assembleia, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento
Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia
(Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). Na data da
presente convocação a cooperativa possui no seu quadro social
20 (vinte) cooperados. A Ordem do Dia da AGO é a seguinte:  1)
Apresentação da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2019
conforme itens abaixo: a) Apresentação do Relatório de Gestão da
Diretoria: b) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração de
Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho
Fiscal sobre a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da
Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do
Exercício de 2019. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de
Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial
e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício de 2019; 3) Deliberação
da Assembleia sobre a Destinação/Rateio de Sobras ou Perdas do Exercício
de 2019; 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de
um ano – 2020/2021; 5) Registro da ratificação de Entrada e Saída de
Cooperados; 6) Comunicação de Renúncia a Cargos de Diretoria. A Ordem
do Dia da AGE é a seguinte: 1) Apresentação de Proposta para Reforma
do Estatuto Social conforme itens a seguir: a) Mudança de Ramo do
Cooperativismo para Habitacional; b) Mudança do Objeto Social – Atividades
Econômicas; c) Mudança da Denominação Social e do Nome Fantasia; d)
Mudança do endereço da Sede Social; e) Reestruturação dos Cargos da
Diretoria; f) Mudança do Capital Social; g) Revisão Geral e mudanças na
Redação do Estatuto Social. 2) Eleição para Cargos de Diretoria em
Vacância; 3) Demais assuntos de interesse social

Rio de Janeiro – RJ, 18 de setembro de 2020
Marcus André Viana Dias – Diretor Presidente

BC: entrada do Whatsapp em pagamentos 
no país contemplou preocupações

Há mais de dois meses 
houve proibição do lança-
mento pelo Whatsapp da 
função de pagamento do 
aplicativo. O Banco Central 
suspendeu o serviço e no 
início de agosto, a entida-
de monetária divulgou uma 
nota liberando os testes, 
desde que não fossem exe-
cutadas operações reais com 
usuários. Ainda não há data 
para liberação do serviço, 
mas o tema segue na pauta.  

O diretor de Organização 
do Sistema Financeiro e Re-
solução do Banco Central, 
João Manoel de Mello, afir-
mou nesta quinta-feira que a 

decisão cautelar tomada pela 
autarquia em relação à en-
trada do Whatsapp em paga-
mentos no país,  contemplou 
preocupações sobre a atua-
ção de big techs na área e os 
desafios regulatórios que são 
impostos com isso.

Mello disse que a então de-
cisão da autarquia não foi para 
proteger banco grande, “muito 
pelo contrário”. O diretor fez a 
observação em live promovida 
pelo BTG Pactual em parceria 
com a PUC-RJ. Conforme a 
Reuters, o diretor defendeu que 
qualquer entrada competitiva é 
bem-vinda, mas que o regula-
dor tem que garantir justamente 

essa condição com alguma si-
militude regulatória.

“Quando você fala em pro-
teger a competição, talvez não 
seja a competição mês que 
vem, no ano que vem, mas é a 
competição que é nosso man-
dato, no longo prazo. A gen-
te precisa pensar no que vai 
acontecer em cinco, dez anos, 
acho até que vai ser mais rapi-
damente”, afirmou.

Após um debate sobre os 
riscos ao sistema financei-
ro com o advento de novas 
tecnologias e aceleração do 
processo de digitalização, 
Mello pontuou que o risco 
cibernético é o que lhe “tira 

o sono”, frisando que essa é 
sim uma preocupação do BC 
e que segue no radar da auto-
ridade monetária.

Em 2 de setembro, o 
Banco Central declarou que 
deve aprovar o WhatsApp 
Pay, serviço que permitirá 
a realização de pagamen-
tos por meio da rede social 
de mensagens, que pertence 
ao Facebook. Ouvido pela 
Bloomberg, Roberto Cam-
pos Neto, presidente do 
Banco Central, disse que a 
autoridade monetária con-
siderou a proposta do Face-
book “grande demais para 
ser acelerada”.

Bancos aderem tecnologia de startup 
Apenas neste ano, mais de 

20 empresas aderiram a infra-
estrutura tecnológica criada 
pela LiveOn Solutions, em-
presa brasileira especializa-
da em tecnologia e serviços 
digitais. Segundo a empresa, 
a modernização do Sistema 
Financeiro Nacional prevista 
para novembro, e encabeça-
da pela chegada de inovações 
como Pix (pagamento instan-
tâneo) e open banking, tem 
impulsionado a demanda de 
startups de tecnologia.

“Hoje, atuamos com 28 
clientes, sendo 25 bancos. 
Nossa equipe também cres-

ceu para atender a alta de-
manda: passamos de 8 para 
40 pessoas no time, e ainda 
estamos crescendo”, explica 
Lucas Montanini, CEO da 
LiveOn. “É um crescimento 
em cadeia. Com o aumen-
to da prestação de serviços, 
também houve um aumento 
de consumo. Em um compa-
rativo de junho a agosto, as 
transações financeiras reali-
zadas em nossas plataformas 
passaram de R$ 150 mil para 
R$ 40 milhões”, pontua.

A LiveOn trabalha com o 
conceito Banking as a Servi-
ce (BaaS) que, como o nome 

sugere, é toda a base digital 
para a prestação de serviços 
financeiros. “Os serviços 
que oferecemos são como 
peças de um quebra-cabeça, 
que se encaixam e se adap-
tam conforme a necessidade 
de cada empresa. É uma pla-
taforma que se molda per-
feitamente a cada modelo de 
negócio”, ponta Montanini.

Na prática, a LiveOn ofe-
rece uma estrutura com ins-
truções e padrões de progra-
mação, também conhecida 
como API, especialmente 
pensada para serviços fi-
nanceiros. Entre os recursos 

estão: transferências entre 
contas P2P, gestão de cartão 
de crédito pré-pago e débito 
(físico ou digital), gestão de 
conta corrente para pessoas 
físicas ou jurídicas, recar-
gas de celular, além de ope-
rações em diversas formas 
de pagamento, como TED, 
boleto, QR code ou link. A 
plataforma também está pre-
parada para atuar com o Pix, 
novo sistema de pagamento 
totalmente digital que chega 
em novembro, e que realiza-
rá transações em seis segun-
dos, 24h por dia, sete dias 
por semana.

Petrobras faz revisão do portfólio de E&P
A Petrobras revisou o por-

tfólio do segmento de Ex-
ploração e Produção (E&P) 
frente à crise provocada pela 
Covid-19. A estatal disse que 
a revisão visa maximizar o 
valor do portfólio com foco 
em ativos de classe mundial 
em águas profundas e ultra 
profundas. “Como resulta-
do da revisão do portfólio, 
estimamos um Capex para 
E&P de aproximadamen-
te US$ 40-50 bilhões para 
2021-2025, ante US$ 64 bi-
lhões anunciados no Plano 
Estratégico de 2020-2024”, 
disse a estatal.

Capex é a sigla da ex-
pressão inglesa capital ex-

penditure (em português, 
despesas de capital ou 
investimento em bens de 
capital) e que designa o 
montante de dinheiro des-
pendido na aquisição (ou 
introdução de melhorias) 
de bens de capital de uma 
determinada empresa.

A companhia explicou 
que a revisão do portfó-
lio está de acordo com as 
premissas de preço divul-
gadas nos resultados do 
primeiro trimestre. Além 
disso, foram consideradas 
as seguintes diretrizes: (a) 
foco na desalavancagem, 
atingindo a meta de dívida 
bruta de US$ 60 bilhões em 

2022; (b) foco na resiliên-
cia, priorizando projetos 
com break even de preço de 
Brent de no máximo US$ 
35/barril e aderentes à nos-
sa estratégia; (c) e revisão 
de toda a carteira de inves-
timentos e desinvestimen-
tos.

Segundo a petroleira, 
além do efeito da desvalori-
zação do real, destacam-se: 
(a) otimização no investi-
mento exploratório, manten-
do os compromissos acorda-
dos com a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, (b) Capex 
evitado associado aos desin-
vestimentos e (c) revisão da 

carteira de investimentos, 
considerando otimizações, 
postergações e cancelamen-
tos.

Búzios e os demais ati-
vos do pré-sal passarão a 
ter uma importância ainda 
maior na nossa carteira, 
representando aproximada-
mente 71% do investimen-
to total do E&P para 2021-
2025, contra 59% no Plano 
Estratégico de 2020-2024. 
Os investimentos nesses 
ativos de classe mundial, 
nos quais somos o dono na-
tural, estão em linha com 
nossos pilares estratégicos, 
sendo resilientes a preços 
mais baixos de óleo. 
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AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TÁXI LTDA
CNPJ N° 02.719.937/0001-47 / NIRE N° 33.4.000.3050-8

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO O Diretor Presidente no uso de suas atribuições
estatutárias e legais, convoca os 118 cooperados do AMARELINHO BARRA
COOPERATIVA DE TAXI LTDA, na forma do disposto no art. 44 da Lei n.° 5764/
71, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária em 03 de Outubro de
2020, na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso número 2.900, lote-12, Barra da
Tijuca, localizado na Arena AKXE- CENTRO ESPORTIVO E EVENTOS LTDA,
acesso ao lado da Faculdade Estácio de Sá, Parque das Rosas-RJ, nesta
Cidade, com 1a Convocação às 08:00hs com presença de 2/3 de associados,
com 2a Convocação às 09:00hs com presença de metade mais um de associ-
ados e em 3a e última Convocação às 10:00hs com presença mínima de 10
(dez) cooperados, em dia com suas obrigações sociais, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Análise e deliberação sobre implantação de
Rastreadorl GPS nas viaturas; 11 - Análise e deliberação em conceder descon-
tos nas corridas para empresas/ aplicativo do amarelinho barra. III_ Análise e
deliberação da não obrigatoriedade do site nos vidros traseiros; IV_Análise e
deliberação do uniforme com a camisa para dentro da calça; V_ Análise e
deliberação para implantação do sistema de energia solar; VI – Análise e delibe-
ração sobre o Recurso de Eliminação interposto pelo Sr. Elmir Gomes da Rocha,
cooperado 148. VII - Análise e deliberação sobre o Recurso de Eliminação
interposto pelo Sr. Afonso Antonio de Souza, cooperado 025; No local da AGE,
trata-se de espaço coberto e totalmente aberto por se tratar da quadra
poliesportiva, informamos que estaremos cumprindo todos os protocolos das
autoridades de saúde, com distanciamento entre as cadeiras e na ocasião será
oferecido máscara de proteção e Alcool em gel para todos.

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2020.
Weber Alves Brandão

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE 
FEVEREIRO DE 2020. 1. Data, hora e local: No dia 03 de fevereiro de 2020, às 
16:30 horas, na sede social da Salobo Metais S.A. (‘”Companhia”), localizada 
na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145. 2. Convocação, Presença e 
Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do artigo 
124, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, sendo a acionista 
Vale S.A. (“Vale”) representada, por seu procurador Sr. Luiz Gustavo Reche, 
e sua controlada Docepar S.A. (“Docepar”) representada por seu Diretor-
Presidente João Marcelo de Moura e Cunha, e por seu Diretor Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis, que cumprem orientação de voto proferida 
pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires, Luiz Eduardo 
Fróes do Amaral Osorio e Carlos Henrique Senna Medeiros conforme 
Decisões de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) n° 071 de 15/04/2019, 
DEC n° 368 de 19/12/2019 e DEC n° 028 de 31/01/2020. Verificado, portanto, 
quorum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para as 
deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Luiz Gustavo Reche 
- Presidente; Sr. Marcelo Pereira da Silva - Secretário. 4. Ordem do Dia: 
Analisar, discutir, e, se for o caso, aprovar: 4.1 A aprovação dos atos a serem 
praticados durante o exercício social de 2020, pelos membros da Mesa de 
Operações Financeiras da Vale (“Mesa de Operações”), na qualidade de 
representantes da Companhia, perante bancos e instituições financeiras, no 
Brasil e no exterior; e 4.2 a aprovação dos atos a serem praticados durante 
o exercício social de 2020, pelos membros do Departamento Financeiro 
da Vale (“Financeiro”), na qualidade de representantes da Companhia, no 
Brasil e no exterior, em atos que importem em responsabilidade financeira 
e bancária; 5. Deliberações aprovadas por unanimidade: As acionistas 
deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o que segue: 5.1. 
A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos 
termos do artigo 130, parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76, ficando o Secretário 
autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir 
com as disposições legais em vigor; 5.2. a autorização da prática de atos a 
serem realizados ao longo do exercício social de 2020, pelos membros da 
Mesa de Operações da Vale, na qualidade de representantes da Companhia, 
perante bancos e instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, na 
contratação, verbal ou eletrônica, de operações da Mesa de Operações, tais 
como, mas não limitadas a, contratações de câmbio, garantias, operações 
para hedge, aquisição de valores mobiliários e títulos de dívida próprios 
ou de terceiros e outras operações relacionadas às aplicações financeiras 
da Companhia, até US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares), 
ou seu equivalente em qualquer outra moeda, por transação, incluindo 
aqueles necessários para definir as condições de tais aplicações, incluindo 
taxas e volume; 5.3. a autorização da prática de atos a serem realizados 
ao longo do exercício de 2020, pelos membros do Financeiro da Vale, na 
qualidade de representantes da Companhia no Brasil e no exterior, de atos 
que importem em responsabilidade financeira e bancária para a Companhia, 
em qualquer dos casos, podendo, para tanto: abrir, movimentar e encerrar 
contas bancárias; assinar contratos de serviços bancários; assinar: ordem 
bancária de pagamentos, notas de débitos e de créditos, faturas comerciais, 
instrumentos relacionados à negociação de débito e de crédito; assinar 
contratos de câmbio e outros documentos referentes a compra e venda 
de moeda estrangeira; assinar contratos vinculados a carta de crédito 
em garantia e suas respectivas notas promissórias; endossar e aceitar 
duplicatas; autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de 
cartas ou sistemas de internet banking; solicitar saldos, extratos e requisitar 
talões de cheques; assinar instrumento de convênio, contrato de prestação 
de serviços bancários; receber e dar quitação a quantias devidas; nomear 
empregados para atuarem como administradores do Internet Banking dos 
bancos de relacionamento; substabelecer poderes de consulta a saldos e 
extratos; obter informações acobertadas pelo dever de sigilo junto ao Banco 
Central do Brasil; assinar contratos, notificações e termos de anuência para 
operações de cessão de recebíveis sem direito de regresso; representar 
a Companhia junto à Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio 
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
Banco Central do Brasil, Sistema Financeiro em geral, Repartições Públicas 
Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia 
Mista e Empresas Públicas e Privadas, caucionando, obtendo e prestando 
garantias, garantindo em Juízo, realizando depósitos na esfera administrativa 
e judicial, prestando garantias para recursos em processos administrativos; 
assinar contratos de operações de mútuo; assinar contratos de prestação de 
garantia e assinar contratação de cessão de direitos creditórios, sendo certo 
que, com relação aos atos a serem praticados durante o exercício de 2020, 
também são aprovados levantamentos de alvarás. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, 
tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pelos membros 
da Mesa e pelas acionistas presentes. Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 
2020. Assinaturas: Mesa: Luiz Gustavo Reche, Presidente. Marcelo Pereira 
da Silva, Secretário. Acionistas: Vale S.A., p.p. Luiz Gustavo Reche. Docepar 
S.A., João Marcelo de Moura e Cunha, Diretor-Presidente, e Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis, Diretor. Rio de Janeiro, 03 de fevereiro 
de 2020. Certificamos que a presente é cópia autêntica da ata lavrada 
em livro próprio da Companhia. Assinada digitalmente pelo Sr. Luiz 
Gustavo Reche - Presidente da Mesa, e pelo Sr. Marcelo Pereira da Silva- 
Secretário da Mesa. Jucerja - Certifico o arquivamento em 18/06/2020 sob 
o nº 00003884258. Protocolo: 00-2020/064836-5 em 19/05/2020. Bernardo 
Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

SALOBO METAIS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 33.931.478/0001-94 - NIRE nº 33.3.0016452-9

VALE SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A. - VSE
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME nº 09.327.793/0001-22 - NIRE 333.0033098-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 23 
DE JULHO DE 2020. 1. Data, Hora e Local: Aos 23 de julho de 2020, 
às 10:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da Vale 
Soluções em Energia S.A. - VSE (“Companhia”) de forma digital, por meio 
de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos 
termos do artigo 121, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, incluído pela Medida 
Provisória 931, de 30 de março de 2020 e regulamentado pela Instrução 
Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 2. Convocação, Presença 
e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do 
artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da 
única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, 
a Vale S.A. (“Vale”), representada por sua procuradora, Larissa de Souza 
Lima, que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos 
da Vale, Srs. Luiz Eduardo Fróes do Amaral Osorio e Carlos Henrique Senna 
Medeiros, conforme Decisões de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) 
nº 174 de 19 de junho de 2020 e do Conselho de Administração da Vale (DCA- 
068/2020, de 10/06/2020). Verificado, portanto, quorum para instalação 
dessa assembleia geral e para as deliberações constantes da Ordem do 
Dia. 3. Mesa: Sr. Sergio Claudio da Costa Rodrigues - Presidente; e  Sr. 
Rodrigo Lauria de Castro Loureiro - Secretário. 4. Ordem do Dia: Examinar, 
discutir e, se for o caso, aprovar: (i) a fixação da remuneração global e 
anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020; 
(ii) a proposta da Diretoria para o orçamento anual da Companhia referente 
ao exercício social de 2020; (iii) a retificação do item 6.2.4 da Assembleia 
Geral Ordinária, realizada em 08/05/2019; (iv) a postergação de prazo 
estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27/03/2017, 
para integralização do capital social subscrito pela acionista Vale; (v) a 
alteração do veículo de publicidade legal da Companhia. 5. Deliberações 
aprovadas por unanimidade: Foram deliberadas e aprovadas, sem 
quaisquer ressalvas, as seguintes matérias pela única acionista da 
Companhia: 5.1. A lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos 
ocorridos, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando 
a Secretária encarregada de emitir tantas cópias quantas necessárias ao fiel 
cumprimento das disposições legais em vigor. 5.2. A fixação da remuneração 
global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social 
de 2020, no montante de até R$ 37.620,00 (trinta e sete mil, seiscentos e 
vinte reais), a ser distribuído igualmente entre os diretores; 5.3. a proposta 
da Diretoria para o orçamento anual da Companhia referente ao exercício 
social de 2020, no montante de R$ 19.020.644,76 (dezenove milhões, vinte 
mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos); 5.4. a 
retificação do item 6.2.4 da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), realizada 
em 08/05/2019, para correção do CPF/ME do Diretor eleito, Sr. Sergio 
Claudio da Costa Rodrigues, de 833.291.072-72 para 833.291.027-72; 5.5. 
a postergação de prazo estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 27/03/2017, para integralização do capital social subscrito 
pela acionista Vale para até 31/12/2034, com a consequente alteração do 
Boletim de Subscrição; 5.6. a alteração do veículo de publicidade legal da 
Companhia, conforme artigo 289, parágrafo 3º da Lei 6.404/76, em virtude 
de alteração de endereço da sede social da Companhia, aprovada na AGE 
de 08/05/2019, do Estado de São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro, 
passando as publicações da Companhia a serem realizadas no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil. 6. Encerramento: E nada 
mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme 
e assinada por todos os membros da mesa e pela acionista presente. Rio 
de Janeiro, RJ, 23 de julho de 2020. Assinaturas: Mesa: Sergio Claudio da 
Costa Rodrigues - Presidente - Assinado digitalmente. Rodrigo Lauria de 
Castro Loureiro - Secretário - Assinado digitalmente. Acionista: Vale S.A. 
p.p. Rodrigo Lauria de Castro Loureiro - Assinado digitalmente. Certidão - 
Jucerja - Certifico o arquivamento em 16/09/2020 sob o nº 00003934912. 
Protocolo: 00-2020/162410-9. Data do protocolo: 23/08/2020. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Camile Meirelles Lavinas Savi Ferreira (CPF nº 082.523.657-60), Carlos 
Bernardo de Sá Kessler (CPF nº 102.341.847-95), Hugo Ansia Coutinho 
(CPF nº 111.353.677-28), Jefferson da Silva Leal (CPF nº 274.179.608-47), 
Paula Campos Leão Franco (CPF nº 106.464.497-02) e Ronaldo Rodrigues 
de Gouveia Júnior (CPF nº 110.874.467-24); DECLARAM, nos termos do art. 
6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, 
sua intenção de exercer cargos de administração na MAF Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ nº 36.864.992/0001-42). 
ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompa-
nhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas dire-
tamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na 
forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, 
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que 
os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas 
do processo respectivo.Protocolo Digital (disponível na página do Banco 
Central do Brasil na internet) Selecionar, no campo “Assunto”: Autoriza-
ções e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes 
do SPB Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento 
de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo BANCO 
CENTRAL DO BRASIL Gerência Técnica no Rio de Janeiro - GTRJA. 
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2020.

TANQUE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.687.970/0001-91 - NIRE 33210886827

Ata da AGO em 12/08/20. Data, Horário e Local. No dia 12/08/20, às 12h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do 
Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o com-
parecimento de acionista representando a totalidade do capital social da 
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de 
Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquer-
que. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o balancete da Cia., referente ao 
exercício social findo em 31/12/19; (ii) a destinação dos resultados apurados 
no exercício retro mencionado; (iii) a fixação da remuneração dos membros 
da Diretoria; e (iv) outros assuntos de interesse social. Deliberações. Após 
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, 
sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o balancete da Cia., referente 
ao exercício social findo em 31/12/19, o qual não foi publicado tendo em 
vista o patrimônio líquido da Cia. ser inferior a R$ 10.000.000,00 e, portan-
to, ser dispensada da obrigação de publicação, conforme o art. 294 da Lei 
6.404/76. (ii) Consignar a ausência de resultado do exercício social findo em 
31/12/19. (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o 
exercício social de 2019 em até R$ 100,00, já incluídos todos os valores re-
lativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos 
termos do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Outros assuntos do interesse 
social: a) Registrar que todos os acionistas receberam material de apoio 
para a Assembleia, em que constam o balancete da Cia. A unanimidade 
dos presentes aprovou integralmente o referido material, tendo uma cópia 
sido rubricada por todos para o arquivo na sede social; e b) Por fim, a una-
nimidade dos presentes autorizou a administração da Cia. a tomar todas 
as providências necessárias à efetivação das deliberações ora aprovada. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes 
quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a 
presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido 
assinada por todos os presentes. RJ, 12/08/20. Mesa: Marcelo Hudik Fur-
tado de Albuquerque - Presidente. Jucerja em 15/09/20 sob o nº 3934159. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

BENTO RIBEIRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.749.973/0001-02 - NIRE 33.2.1089162-6

Ata da AGO em 12/08/20. Data, Horário e Local. No dia 12/08/20, às 12h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do 
Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o compa-
recimento de acionista representando a totalidade do capital social da Cia., 
conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acio-
nistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. 
Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o balancete da Cia., referente ao exercí-
cio social findo em 31/12/19; (ii) a destinação dos resultados apurados no 
exercício retro mencionado; (iii) a fixação da remuneração dos membros 
da Diretoria; e (iv) outros assuntos de interesse social. Deliberações. Após 
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, 
sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o balancete da Cia., referente 
ao exercício social findo em 31/12/19, o qual não foi publicado tendo em 
vista o patrimônio líquido da Cia. ser inferior a R$10.000.000,00 e, portanto, 
ser dispensada da obrigação de publicação, conforme o art. 294 da Lei 
6.404/76. (ii) Consignar a ausência de resultado do exercício social findo 
em 31/12/19. (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores 
para o exercício social de 2019 em até R$100,00, já incluídos todos os 
valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos administra-
dores, nos termos do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Outros assuntos 
do interesse social: a) Registrar que todos os acionistas receberam material 
de apoio para a Assembleia, em que constam o balancete da Cia. A una-
nimidade dos presentes aprovou integralmente o referido material, tendo 
uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede social; e b) 
Por fim, a unanimidade dos presentes autorizou a administração da Cia. a 
tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações ora 
aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos 
presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavran-
do-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, 
tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 12/08/20. Mesa: Marcelo 
Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente. Jucerja em 15/09/20 sob o 
nº 3934056. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

Brasil tem 46 milhões de desbancarizados
Especialistas não 
acreditam no fim 
do dinheiro físico 

Com a chegada das no-
vas tecnologias, como o 
Pix (meio de pagamento 
eletrônico criado pelo Ban-
co Central), como será que 
ficará o dinheiro físico? É 
fato que aumentou o uso de 
meios de pagamentos on-
line e o dinheiro “virtual” 
para pagar contas, compras 
e outras coisas. No entanto, 
a maior barreira para uma 
transformação mais radical 
ainda são os mais de 46 mi-
lhões de desbancarizados 
no país. O tema foi analisa-
do por seis especialistas do 
mercado que revelam abai-
xo como enxergam esse as-
sunto.

Na opinião de Ber-
nardo Schucman, CEO 
das FastBlock, o dinhei-
ro físico não vai acabar, 
ele vai sempre existir. 
“Vamos sempre precisar 
guardar e ter um backup 
de um título físico como 
o dinheiro, seja ele guar-
dando em um banco ou 
em algum lugar que seja 
confortável, mas cada 
vez o dinheiro físico vai 
transitar menos. E para 
os para investidores em 
criptomoedas é sugerido 
que seja impresso um pa-
per wallet, que de certa 

forma não deixa de ser 
um dinheiro físico.” ana-
lisa.

Para Leo Monte, Diretor 
de Marketing e Inovação da 
Sinqia, líder em tecnologia 
para o mercado financei-
ro, difícil cravar a completa 
extinção do dinheiro físico, 
mas sem dúvidas vivemos 
um momento de revolução 
do mercado e de democrati-
zação do acesso às inovações 
nos meios de pagamento.

“Os consumidores es-
peram poder utilizar dife-
rentes meios de pagamento 
digitais em suas compras. 
Com a convergência das 
tecnologias e a liberação 
dos APIs, possibilitada pelo 
open banking e o PIX, cada 
vez mais veremos consumi-
dores usando combinações 
diferentes desses meios. 
Isso inclui, por exemplo, di-
vidir um pagamento de uma 
compra entre PIX e cartão 
de crédito ou pagamento 
em moedas digitais e fidu-
ciárias.  Também veremos 
a utilização de pagamen-
tos para além do dinheiro, 
como é o caso dos pontos 
de fidelidade e das moedas 
digitais. Recentemente, o 
próprio Banco Central a 
necessidade de lançamento 
de uma moeda digital para 
o País pensando nesse novo 
ecossistema financeiro com 
foco no digital” comenta.

Digitalização

Thiago Lucena, CEO 

da Uzzo Pay, acredita que 
se caminha para digitali-
zação do dinheiro, mas, 
não agora. “A digitaliza-
ção do dinheiro é um pro-
cesso inevitável para os 
próximos anos, porém é 
importante levar em consi-
deração o contexto social 
que estamos inseridos. Em 
alguns países como a Chi-
na, o acesso democrático a 
tecnologia, permitiu a di-
gitalização do dinheiro de 
forma acelerada, embora 
o país ainda tenha grande 
parte de sua população na 
zona rural. Entretanto, le-
vando em consideração o 
Brasil, temos ainda algu-
ma resistência em aban-
donar o dinheiro físico, 
se observamos o acesso a 
tecnologia e, também, a 
questão da idade que in-
terfere na relação do usuá-
rio com os meios digitais. 
Mas, existem movimenta-
ções que certamente vão 
acelerar o processo de di-
gitalização financeira, es-
pecialmente as contas di-
gitais e, agora, a chegada 
do Pix que tornará as tran-
sações mais ágeis e fáceis 
na relação entre cliente e 
estabelecimento. Outro 
fator que deve ser obser-
vado é o fortalecimento 
do mercado de bitcoins e 
criptomoedas no Brasil e 
no mundo. O crescimento 
desse mercado com a che-
gada de novas tecnologias, 
deve acelerar ainda mais o 

processo de digitalização 
a médio e longo prazo”, 
comenta.

País continental

Na visão de Ingrid 
Barth, cofundadora do 
Linker e diretora exe-
cutiva da ABFintechs, o 
Brasil é um país de pro-
porções continentais, mui-
to diverso em cultura e 
necessidades.” Enquanto 
alguns estão totalmente 
digitalizados, outros estão 
desbancarizados, sempre 
gerando demanda para 
diferentes tipos de servi-
ços financeiros e tipos de 
pagamentos, inclusive via 
dinheiro fisico”, comenta.

Exemplo recente sobre 
isso pode ser visto pelos 
dados da Caixa Econômi-
ca Federal (CEF) ao indi-
car que, cerca de 40% dos 
brasileiros (24 milhões de 
pessoas) que estão receben-
do o auxílio emergencial de 
R$ 600, não possuía conta 
em banco antes da pande-
mia do novo coronavírus. 
Um dos maiores desafios 
será incluir e levar conhe-
cimento sobre as vantagens 
dessas inovações para to-
dos, sem ignorar a presença 
dessa parcela tão grande da 
população que também faz 
a economia girar “Espera-
mos e buscamos a maior di-
gitalização possível, porém 
acabar com o dinheiro físi-
co é bem no longo prazo”, 
finaliza.

Moeda chinesa se fortalece 
ante dólar norte-americano

A taxa de paridade cen-
tral da moeda chinesa, o 
renminbi (RMB), ou iuan, 
se fortaleceu em relação ao 
dólar norte-americano nesta 
quinta-feira, atingindo uma 
nova alta de 16 meses ante a 
moeda dos Estados Unidos.

O iuan se fortaleceu em 
150 pontos, para 6,7675 con-
tra o dólar norte-americano, 
o nível mais forte desde 9 
de maio de 2019, de acordo 
com o Sistema do Comér-
cio de Divisas da China. No 
mercado cambial à vista, o 
iuan pode aumentar ou cair 
2% ante a taxa de paridade 
central a cada dia de nego-
ciação.

A taxa de paridade cen-
tral do yuan contra o dólar 
americano é baseada na 
média ponderada dos pre-
ços oferecidos pelos for-
madores de mercado antes 
da abertura do mercado in-
terbancário em cada dia de 
negociação.

Após a valorização con-
tínua, a taxa de câmbio do 
RMB em relação a uma cesta 
de moedas ainda está dentro 
da faixa razoável, de acor-
do com Li Liuyang, analista 
sênior do China Merchants 
Bank.

Li prevê que a taxa de 
câmbio efetiva do yuan 
amplie sua trajetória ascen-
dente, impulsionada por 
mais fatores positivos nos 
fundamentos econômicos 

da China no restante de 
2020.

Crescimento

O premiê chinês, Li Ke-
qiang, disse na terça-feira 
(15) que a China atingirá 
suas principais metas anuais 
e registrará um crescimento 
positivo do PIB em 2020. 
Ele fez as observações ao 
discursar no Diálogo Virtual 
Especial com Líderes Em-
presariais Globais, organiza-
do pelo Fórum Econômico 
Mundial, com a presença de 
mais de 500 líderes empre-
sariais.

A China conseguiu con-
trolar rapidamente e efeti-
vamente a Covid-19 e ao 
mesmo tempo garantir as 
necessidades básicas de vida 
das pessoas, disse Li, enfati-
zando que isso não tem sido 
fácil para um país em desen-
volvimento com 1,4 bilhão 
de pessoas. “Essas conquis-
tas foram possíveis devido 
aos esforços e sacrifícios 
extraordinários do povo chi-
nês”, destacou.

Segundo a agência Xi-
nhua, nas circunstâncias atu-
ais, a economia está em re-
cuperação, com mais de sete 
milhões de novos empregos 
criados em áreas urbanas e 
rurais desde o início do ano, 
observou ele, pedindo mais 
trabalho árduo para superar 
riscos e desafios.
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OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, 3.434 - Bloco 7, 2º andar - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102

CNPJ nº 36.113.876/0001-91

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 
31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais, exceto quando especificado de outra forma)

Capital Social
Aumento de 

 capital social Reserva de lucros Ajuste de avaliação Lucros 
Legal Outras patrimonial acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro 2018  3.580  -  716  7.209  (1)  -  11.504 

Lucro do semestre  -  -  -  -  -  6.564  6.564 
Aumento do capital social  -  -  -  -  -  -  - 
Constituição de reservas  -  -  -  -  -  -  - 
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  1  -  1 
Distribuição de dividendos  -  -  -  (3.629)  -  -  (3.629)

Saldos em 30 de junho de 2019  3.580  -  716  3.580  -  6.564  14.440 

Mutações do semestre  -  -  -  (3.629)  1  6.564  2.936 

Saldos em 31 de Dezembro 2019 3.580 3.580 716 7.131  (1)  - 15.006
Lucro do semestre  -  - - -  - 11.770 11.770
Aumento do capital social  3.580  (3.580) - -  -  -  - 
Constituição de reservas  -  - - -  - 
Ajuste de avaliação patrimonial  -  - - -  (13)  -   (13)
Distribuição de dividendos  -  - - -  -  (849)  (849)

Saldos em 30 de junho de 2020  7.160  - 716 7.131  (14) 10.921 25.914

Mutações do semestre  3.580  (3.580)  -  -  (14)   10.921  10.908 

1. Contexto operacional: A Oliveira Trust é uma instituição financeira, 
autorizada a funcionar pelo BACEN, e tem como atividade preponderante 
administrar carteiras e custodiar títulos e valores mobiliários, exercer funções 
de agente fiduciário, instituir, organizar e administrar fundos de investimentos, 
além das atividades descritas em seu estatuto social, conforme observando 
as disposições legais e regulamentares emanadas principalmente da 
Comissão de Valores Mobiliários e do BACEN.
2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, associadas às normas e instruções do Banco 
Central do Brasil, em consonância com o Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional - COSIF, instituído pelo BACEN. Com relação 
às normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, 
relacionadas ao processo de convergência às normas internacionais de 
contabilidade, foram adotados para fins de elaboração e divulgação das 
demonstrações contábeis apenas os pronunciamentos aprovados pelo 
BACEN, sendo as principais alterações introduzidas e que impactaram 
as demonstrações contábeis: • CPC 00 (R1) - Estrutura conceitual para 
elaboração e divulgação de relatório contábil – financeiro – Resolução 
nº 4.144/12; • CPC 01 (R1) - Redução do valor recuperável de ativos – 
Resolução nº 3.566/08; • CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de 
câmbio e conversão de demonstrações contábeis – Resolução nº 4.524/16; • 
CPC 03 (R2) - Demonstrações dos fluxos de caixa – Resolução nº 4.720/19; 
• CPC 04 (R1) - Ativo intangível – Resolução nº 4.534/16; • CPC 05 (R1) - 
Divulgação sobre partes relacionadas – Resolução nº 4.636/18; • CPC 10 
(R1) - Pagamento baseado em ações – Resolução nº 3.989/11; • CPC 23 - 
Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro – Resolução 
nº 4.007/11; • CPC 24 - Evento subsequente – Resolução nº 3.973/11; • CPC 
25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes – Resolução nº 
3.823/09; • CPC 27 - Ativo imobilizado – Resolução nº 4.535/16; • CPC 33 (R1) 
- Benefícios a empregados – Resolução nº 4.424/15; • CPC 46 - Mensuração 
do valor justo – Resolução nº 4.748/19. O BACEN regulamentou novos 
procedimentos para elaboração e divulgação das demonstrações contábeis 
através da Resolução nº 4.720/19 e da Circular nº 3.959/19, que passaram a 
ser aplicadas a partir de 01 de janeiro de 2020, onde as principais alterações 
implementadas foram na estrutura do Balanço Patrimonial, dentre as quais 
destacamos: • Apresentação das contas do ativo e do passivo exclusivamente 
por ordem de liquidez e exigibilidade. A abertura de segregação de circulante 
e não circulante está sendo divulgadas nas respectivas notas explicativas. • 
Adoção de novas nomenclaturas e agrupamentos de itens patrimoniais, tais 
como caixa e equivalente de caixa, provisão para perdas associadas ao risco 
de crédito e a conta de provisões no passivo.
Balanço patrimonial 31/12/2019

Reclas- 
sificações 31/12/2019

(Originalmente 
apresentado) (Reapresentado)

Ativo Circulante  39.981  (20.502)  19.479 
 Caixa e equivalente 
 de caixa  -  10.704  10.704 
   Disponibilidades  170  (170)  - 
   Aplicações interfinanceira 
   de liquidez  10.534  (10.534)  - 
 Títulos e valores 
  mobiliários  22.512  (20.502)  2.010 
   Letras financeiras do 
   tesouro  22.512  (20.502)  2.010 
 ( - ) Provisão para perdas 
 esperadas associadas 
 a risco de crédito  -  (3.566)  (3.566)
 Outros Créditos  6.628  3.703  10.331 
  Rendas a receber  5.027  -  - 
  PCLD  (3.566)  3.566  - 
  Diversos  5.167  -  - 
 Outros valores e bens  137  (137)  - 

Ativo Não Circulante  904  20.502  21.406 
 Realizavél a longo prazo  -  20.502  20.502 
   Títulos e valores 
mobiliários  -  -  20.502 

   Letras financeiras 
   do tesouro  -  20.502  20.502 
   Investimento  7  -  7 
   Participação em 
   controladas no país  1  -  1 
   Cotas ANBIMA  6  -  6 
   Imobilizado de uso  816  -  816 
   Imobilizado de uso  1.315  -  1.315 
   (Depreciações 
   acumulada)  (619)  -  (619)
   Benfeitorias em imóveis 
   de terceiros e expansão 129  -  129 
   (Amortização acumulada) (9)  -  (9)
   Intangível  81  -  81 
   Ativos intangíveis  320  -  320 
   (Amortização acumulada)  (239)  -  (239)

 - 
Total do Ativo  40.885  -  40.885 

Balanço patrimonial 12/31/2019
Reclas- 

sificações 12/31/2019
(Originalmente 

apresentado) (Reapresentado)
Passivo Circulante  25.879  -  25.879 
  Sociais e estatutárias  -  -  - 
  Fiscais e previdenciárias  13.687  -  13.687 
  Negociação e 
  intermediação de valores  7.448  -  7.448 
  Diversas  4.744  (4.744)  - 
  Provisões  -  3.872  3.872 
 Outros passivos  -  872  872 

Patrimônio líquido  15.006  -  15.006 
 Capital social  3.580  -  3.580 
 Aumento de capital  3.580  -  3.580 
 Reservas de lucros  7.847  7.847 
 Reserva legal  716  (716)  - 
 Outras reservas  7.131  (7.131)  - 
Outros resultados 
abrangentes  (1)  (1)
 Ajuste de avaliação 
patrimonial  (1)  1  - 

Total do Passivo e 
Patrimônio Líquido  40.885  -  40.885 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais.  
O Real é a moeda funcional da Distribuidora. As informações apresentadas 
em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações contábeis foram 
aprovadas pela Administração em 18 de agosto de 2020.
3. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apropriação de receitas 
e despesas e destinação do resultado: O regime de apuração do resultado 
é o de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem 
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, 
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente 
do pagamento ou recebimento. A destinação do resultado ocorre ao final do 
exercício, assim como a constituição de reservas. b. Caixa e equivalentes de 
caixa: Caixa e equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades 
em moeda nacional e aplicações em operações compromissadas – posição 
bancada, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor 
justo, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias. c. Aplicações 
interfinanceiras de liquidez: As Aplicações interfinanceiras de liquidez são 
registradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço. d. Títulos e valores mobiliários: Representado por aplicação em 
operações em Títulos Públicos Federais classificados em conformidade com 
as Circulares nº 3.068/01 e nº 3.082/02 do BACEN. São contabilizados pelo 
custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) 
até a data do balanço, e ajustados ao valor de mercado, quando aplicável, 
em função da classificação dos títulos. Os títulos e valores mobiliários são 
classificados em três categorias específicas, de acordo com a intenção 
de negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização:  

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Contábeis, relativas ao semestre 
encerrado em 30 de junho de 2020, acompanhado das respectivas Notas 
Explicativas e Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações 
contábeis. A Oliveira Trust agradece a todos os que contribuíram para o 
resultado alcançado. A Diretoria.

Resultado: O resultado alcançado é fruto de uma habilidade, que tem como 
objetivo a constante busca na excelência e qualidade dos serviços prestados, 
alinhado com o aperfeiçoamento e reconhecimento de nossos valores, os quais 
podemos destacar: Confiança, Inovação e Agilidade.
Mercado: A Oliveira Trust, sociedade anônima de capital fechado, tem como 
principais atividades a prestação de serviços a terceiros, notadamente serviços 

fiduciários, administração de fundos de investimento e custódia qualificada.
Estratégias e perspectivas para o 2º semestre de 2020: A Administração 
considera que no próximo ano a empresa continuará com a ampliação no 
escopo e na qualidade dos serviços prestados aos seus clientes, bem como num 
desenvolvimento intenso de seus sistemas internos de controle e gerenciamento 
de operações, visando a maturidade dos resultados líquidos obtidos.

Nota 30/06/2020 30/06/2019
Lucro do semestre  11.770  6.564 
Outros Resultados Abrangentes
Itens que podem ser subsequentemente 
 reclassificados para o resultado  (13)  1 
Ativos financeiros disponíveis para venda - 
 variação líquida no valor justo 5  (13)  1 

Outros resultados abrangentes, líquidos 
 de imposto de renda e contribuição social  11.757  6.565 
Resultado abrangente total  11.757  6.565 

Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores  11.757  6.565 
Resultado abrangente total  11.757  6.565 

Nota 30/06/2020 31/12/2019
Ativo Circulante 36.580 19.479
 Caixa e equivalente de caixa 4 30.168 10.704
 Títulos e valores mobiliários 5 2.045 2.010
  Letras financeiras do tesouro 2.045 2.010
 ( - ) Provisão para perdas esperadas
  associadas a risco de crédito 6 b)  (3.431)  (3.566)
 Outros Créditos 6 7.798 10.331

Ativo Não Circulante 16.679 21.406

Realizavél a longo prazo 15.528 20.502

 Títulos e valores mobiliários 5 15.528 20.502
  Letras financeiras do tesouro 15.528 20.502
 Investimento 7 6 7
  Participação em controladas no país - 1
  Cotas ANBIMA 6 6
 Imobilizado de uso 8 1.066 816
  Imobilizado de uso 1.690 1.315
  (Depreciações acumulada)  (726)  (619)
  Benfeitorias em imóveis de terceiros 
   e expansão 129 129
  (Amortização acumulada)  (27)  (9)
 Intangível 9 79 81
  Ativos intangíveis 328 320
  (Amortização acumulada)  (249)  (239)

Total do Ativo 53.259 40.885

Passivo Circulante 27.345 25.879
  Negociação e intermediação de valores 10 12.353 7.448
  Provisões 11 4.357 3.872
  Fiscais e previdenciárias 12 9.159 13.687
 Outros passivos 13 1.476 872

Patrimônio líquido 15 25.914 15.006
 Capital social 7.160 3.580
 Aumento de capital - 3.580
 Reservas de lucros 7.847 7.847
Outros resultados abrangentes 5  (14)  (1)
 Lucros Acumulados 10.921  - 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 53.259 40.885

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

i. Títulos para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários 
adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma 
ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado, em que as perdas e os 
ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no 
resultado; ii. Títulos disponíveis para venda – devem ser registrados os títulos 
e valores mobiliários que não se enquadram nos itens i e iii sendo ajustado 
pelo valor de mercado, computando-se a referida valorização/desvalorização 
à conta destacada do patrimônio líquido, quando relativa a títulos e valores 
mobiliários classificados na categoria títulos disponíveis para venda, pelo 
valor líquido dos efeitos tributários. iii. Títulos mantidos até o vencimento 
- Incluem os títulos e valores mobiliários, exceto ações não resgatáveis, 
para os quais haja a intenção e a capacidade financeira para mantê-los 
até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos 
dos rendimentos intrínsecos. e. Negociação e intermediação de valores:  
São registrados os recursos de clientes em conta de depósito, com liquidação 
imediata. f. Despesas antecipadas: São classificadas as aplicações de 
recursos em despesas cujos benefícios para a Distribuidora ocorrerão 
durante o semestre. g. Provisões para perdas estimadas associadas ao 
risco de crédito: É constituída com base em perdas prováveis de créditos 
a receber, com base na análise de risco individual das contas a receber e 
seu montante é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na 
realização dos créditos, na forma prevista da Resolução 2.682/99 do BACEN. 
h. Permanente: h.1) Investimentos em empresas controladas são avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial. São classificadas como controladas 
as empresas sobre as quais a Distribuidora, possui o controle de dirigir as 
políticas financeiras e operacionais, a fim de obter os benefícios e riscos de 
suas atividades. h.2) O Ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição 
e deduzido da depreciação acumulada, pelo método linear, com base nas 
taxas de depreciação divulgadas na nota explicativa nº 8. h.3) O Ativo 
intangível é registrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização 
acumulada calculada mensalmente pelo prazo de 5 anos. i. Ativos e 
passivos contingentes, provisão para riscos e obrigações legais (fiscais 
e previdenciárias): O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos 
ativos, provisão para riscos e das obrigações legais (fiscais e previdenciárias) 
são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 – Provisões, 
passivos contingentes e ativos contingentes, aprovada pela Resolução 
CMN nº 3.823/09 e Carta Circular BACEN nº 3.429/10, conforme segue:  
• Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, 
exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de 
sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Provisão para 
riscos: é reconhecida nas demonstrações contábeis quando, com base 
na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado 
provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, e sempre 
que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança; 
• Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos 
assessores jurídicos: são divulgados, conforme nota explicativa nº 14 
enquanto aqueles classificados como perda remota não são passíveis de 
provisão ou divulgação. Os montantes registrados são atualizados de acordo 
com a legislação vigente; • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): 
referem-se a demandas judiciais em que estão sendo contestadas a 
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições.  
j. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos estão 
demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas (em base pro rata dia) e 
provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos demonstrados 
incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos 
e das variações monetárias incorridas (em base pro rata dia). k. Imposto 
de Renda e Contribuição Social corrente : A provisão para Imposto de 
Renda é calculada à alíquota de 15%, com um adicional de 10% sobre o 
lucro anual tributável excedente a R$240, ajustado pelas adições e exclusões 
previstas na legislação. A Contribuição Social apurada sobre o lucro ajustado 
na forma da legislação em vigor foi calculada à alíquota de 15%. l. Redução 
ao valor recuperável de ativos (impairment): Os ativos financeiros e não 
financeiros são avaliados para verificar se há evidência objetiva de que tenha 
ocorrido uma perda no seu valor contábil. A evidência objetiva de que os 
ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso 
no pagamento por parte do devedor, indicações de processo de falência ou 
mesmo, um declínio significativo ou prolongado do valor do ativo. Uma perda 
por redução ao valor recuperável (impairment) de um ativo financeiro ou não 
financeiro é reconhecida no resultado do período se o valor contábil do ativo 
ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - SEMESTRES FINDOS EM  
30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 30/06/2020 30/06/2019

Lucro do semestre 11.770 6.564
Depreciação e amortização  135 77
Provisões para perdas esperadas associadas 
 ao risco de crédito  (135) 667
Resultado de participação em controladas 8 -
Ajuste de avaliação patrimonial  (13) 1

Lucro do semestre ajustado 11.765 7.309

(Aumento)/redução em contas do ativo
  Aplicações interfinanceira de liquidez  (19.206)  (7.541)
  Titulos e valores mobiliários 4.939  (67)
  Outros créditos 2.533 463
Total do (aumento)/redução contas do ativo  (11.734)  (7.145)

Aumento/(redução) em contas do passivo
  Negociação e intermediação de valores 4.905 7.706
  Provisão para despesas de pessoal 485  (96)
  Fiscais e previdenciárias  (4.528)  (2.443)
  Outros passivos  604  (105)
Total do aumento /(redução) contas do passivo 1.466 5.062
Fluxo de caixa proviniente das atividades 
 operacionais 1.497 5.226

Fluxo das atividades de investimento
Aquisição em participação em controladas  (7)  - 
Aquisição de imobilizado  (375)  (73)
Aquisição de intangível  (8) 2
Fluxo de caixa líquido proveniente (aplicado) 
 das atividades de investimento  (390)  (71)

Fluxo das atividades de financiamento
Dividendos distribuídos  (849)  (3.779)
Fluxo de caixa líquido aplicado das atividades 
 de financiamento  (849)  (3.779)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 258 1.376

Caixa e equivalentes de caixa - início 170 624
Caixa e equivalentes de caixa - final 428 2.000

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 258 1.376

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
SEMESTRES FINDOS EM 30 JUNHO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES SEMESTRES 
FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

Nota 30/06/2020 30/06/2019
Resultado da intermediação financeira 16 924 736
Resultado de títulos e valores mobiliários 924 736

Resultado bruto da intermediação 
 financeira 924 736

Outras receitas operacionais 20.788 12.425
Receita de prestação de serviços 17 44.367 31.315
Outras receitas operacionais 92 12
Despesas de equivalência patrimonial 7  (8) -
Despesas de pessoal  (11.277)  (8.786)
Despesas tributárias 18  (4.266)  (3.011)
Despesas administrativas 19  (8.019)  (6.261)
Provisões/reversão para perdas associadas 
 ao risco de crédito 6 b) 135  (667)
Perda de Créditos não recuperados  (236)  (177)

Resultado Operacional 21.712 13.161
Resultado antes da tributação 
 sobre o lucro 21.712 13.161
Imposto de renda e contribuição social 
 sobre o lucro 21  (7.775)  (4.849)
Provisão para imposto de renda  (4.855)  (3.026)
Provisão para contribuição social sobre 
 o lucro  (2.920)  (1.823)

Participação estatutária no lucro 21  (2.167)  (1.748)

Lucro do semestre 11.770 6.564

Número de ações 26.000 26.000

Lucro do semestre por ações - R$ 452,69 252,46

PRÓXIMA

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais, exceto quando especificado de outra forma)
m. Eventos subsequentes: Correspondem aos eventos ocorridos entre 
a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para 
sua emissão, compostos por: Eventos que originam ajustes: são aqueles 
que evidenciam condições que já existiam na data-base de autorização 
para sua emissão e Eventos que não originam ajustes: são aqueles que 
evidenciam condições que não existiam na data-base das demonstrações 
contábeis.
4. Caixa e equivalente de caixa:
Descrição 30/06/2020 31/12/2019
Disponibilidades  428 170
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a)  29.740  10.534 
Operações compromissadas - LFT  -  8.534 
Operações compromissadas - LTN  29.740  2.000 

 30.168  10.704 
(a) Estão representadas por operações compromissadas lastreadas por 
títulos emitidos pelo tesouro nacional com o resgate/revenda previsto para 
o dia 01 de julho de 2020.
5. Títulos e valores mobiliários: Estão representados por títulos 
emitidos pelo governo, com alta liquidez no mercado, na categoria de: 
títulos para negociação e títulos disponíveis para venda. Desta forma, a 
parcela referente a variação do preço de mercado, no valor de R$ (14), foi 
contabilizado em conta destacada de patrimônio líquido. Os rendimentos 
produzidos são computados diretamente no resultado do período.

30/06/2020 31/12/2019

Descrição Vencimento
Quan- 
tidade Custo Atual

Quan- 
tidade Custo Atual

Letras financeiras 
 do tesouro 01/03/2021  192  1.416  2.045  192  1.416  2.010 
Letras financeiras 
 do tesouro 01/09/2025  1.460 

 
15.201 

 
15.528  1.960 

 
20.394  20.502 

 1.652 
 

16.617 
 

17.573  2.152 
 

21.810  22.512 
6. Outros créditos: Estão assim representados:
Descrição 30/06/2020 31/12/2019

Contas a receber (a)  3.787  5.027 
(-) Provisão para perdas esperadas associadas ao 
 risco de crédito (b)  (3.431)  (3.566)
Adiantamentos e antecipações salarias  421  42 
Adiantamentos para despesas reembolsáveis  734  1.119 
Adiantamentos para aumento de capital 
 em controlada  43  - 
Impostos e contribuições a compensar  2.448  4.006 
Despesas antecipadas  365  137 

 4.367  6.765 
(a) Refere-se ao saldo dos serviços prestados a receber no período 
seguinte ao encerramento do balanço. (b) Provisões para perdas 
esperadas associadas ao risco de crédito - composição do nível de 
risco associado aos serviços prestados a receber, conforme Resolução 
2.682/99 do BACEN.

30/06/2020 31/12/2019

Nível de risco
Percentual 

 provisão Saldo
Provisão 

 para perdas Saldo
Provisão 

 para perdas
AA 0%  34  -  8  - 
A 0,5%  132  1  159  1 
B 1%  17  -  97  1 
C 3%  91  3  990  30 
D 10%  -  -  76  7 
E 30%  51  15  197  59 
F 50%  -  -  55  28 
G 70%  169  119  16  11 
H 100%  3.293  3.293  3.429  3.429 
Total de títulos 
 a receber  3.787  3.431  5.027  3.566 
Movimentação da provisão de perdas esperadas associada aos serviços 
prestados a receber:
Descrição 30/06/2020 30/06/2019
Provisões para perdas esperadas associadas 
 ao risco de crédito 
Saldo no início do semestre  3.566  1.821 
Constituição da provisão  1.678  1.204 
Reversão da provisão  (1.813)  (537)
Total das provisões para perdas esperadas 
 associadas ao risco de crédito  3.431  2.488 
7. Investimentos: 7.1. OT Bank S.A.: A Distribuidora detém 100% da  
OT Bank S/A, que foi constituída em Assembleia Geral de Constituição 
realizada em 16 de setembro de 2019, com o capital social totalmente 
subscrito em moeda corrente nacional de R$ 10 (dez mil reais), dividido 
em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
integralizados R$ 3 (três mil reais) na data de sua criação e R$ 7 (sete 
mil reais) em 27 de fevereiro de 2020. Com a obtenção do seu CNPJ em 
outubro de 2019, a investida passou a integrar o Conglomerado Prudencial. 
A Empresa tem por objeto a instituição e administração de arranjo de 
pagamento próprio, sendo responsável por desenvolver as regras e 
procedimentos que disciplinam a prestação de serviços de pagamento ao 
público; e a prestação de atividades, no âmbito do seu próprio arranjo 
de pagamento ou de terceiros, como instituição de pagamento, que 
incluem, mas não se limitam a, prestação de emissão de instrumentos de 
pagamento pré-pagos. Em 30 de junho de 2020, a OT Bank se encontra 
em fase pré-operacional e, por este motivo, apresentou um prejuízo de R$ 
29 (vinte nove mil reais).

30/06/2020 31/12/2019
Patrimônio Líquido da investida OT Bank OT Bank
Capital social  10  10 
Capital social a integralizar  -  (7)
Prejuízos acumulados  (2)  (2)
Resultado do semestre  (29)  - 
Saldo final  (21)  1 

30/06/2020 31/12/2019
Atualização dos investimentos na investidora OT DTVM OT DTVM
Participação no capital social (%) 100% 100%
Saldo inicial  1  3 
Integralização de capital na OT Bank  7  (2)
Resultado de equivalência patrimonial  (8)  - 
Saldo final  -  1 
7.2. Cotas ANBIMA: A Distribuidora detém Cotas patrimoniais da ANBIMA 
- Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 
Capitais.
Investimentos 6/30/2020 12/31/2019

Ações e cotas  6  6 
 6  6 

8. Imobilizado de uso:

Descrição
Taxa de depre- 

ciação a.a. 30/06/2020 31/12/2019

Benfeitorias 25%  129  129 
Móveis e equipamentos de uso 10% 448 424
Sistema de comunicação 10% 192 181
Sistema de processamento 
 de dados 20% 1044 704
Sistema de segurança 20% 6 6
(-) Depreciações acumuladas  -  (753)  (628)

 1.066  816 
9. Intangível

Descrição
Taxa de amor- 

tização a.a. 30/06/2020 31/12/2019

Softwares e licenças de uso 20%  328 320
(-) Amortização acumulada  -  (249)  (239)

 79  81 
10. Negociação e intermediação de valores: Registra o montante de 
recursos de clientes, relativo a operações com liquidação imediata, no 
montante de R$ 12.353 (R$ 7.448 em 31 de dezembro de 2019). 

11. Provisões
Provisões para despesas de pessoal 30/06/2020 31/12/2019
Férias  1.310  1.060 
Salários a pagar  1  - 
13º salário  469  3 
FGTS s/férias  107  85 
INSS s/férias  345  274 
INSS s/13º salário  121  - 
FGTS s/13º salário  4  - 
Participação no lucro - funcionários  2.000  2.450 

 4.357  3.872 
12. Fiscais e previdenciárias
Descrição 30/06/2020 31/12/2019
Provisão de impostos e contribuições 
 sobre o lucro  7.775  12.186 
Impostos e contribuições a recolher (a)  1.384  1.501 

 9.159  13.687 
(a) Representados substancialmente por impostos sobre salários e de 
terceiros.  
13. Outros passivos: O saldo desse grupo está composto da seguinte 
forma:
Descrição 30/06/2020 31/12/2019
Alugueis a pagar  359  397 
Adiantamento de clientes  1.117  475 

 1.476  872 
14. Provisão para ativos e passivos contingentes: A Distribuidora 
acompanha todos os processos administrativos e judiciais em que 
figura como parte autora ou ré e, amparada na opinião dos assessores 
jurídicos, classifica as ações de acordo com a expectativa de insucesso, 
cuja classificação é revista periodicamente e efetivada, se necessária, a 
reclassificação dos riscos desses processos. 14.1. Ativos contingentes 
cuja entrada de benefícios econômicos é provável, mas não 
praticamente certa: a) Ação de repetição de indébito pela não 
incidência de ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS: Em 14 de 
março de 2017, a Distribuidora impetrou ação de repetição de indébito 
com pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente sobre 
a declaração de não incidência de ISS na base de cálculo do PIS/COFINS 
dos últimos 5 (cinco) anos. Após réplica, em 25 de agosto de 2017, o 
pedido foi julgado procedente, em parte, condenando a União a restituir 
a exação recolhida a maior, mediante compensação com contribuição da 
mesma espécie e destinação com atualização pela taxa SELIC. A União 
ingressou com recurso de apelação, sem sucesso. Atualmente aguarda-se 
o processo retornar ao Juízo de origem para que seja possível prosseguir 
com o cumprimento da sentença. b) Mandado de Segurança pela 
inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras: 
Interposta em 31 de agosto de 2007, a ação dentre outros pleitos, busca 
a compensação do indébito tributário ao que recolheu a título de PIS e 
COFINS indevidamente nos últimos 5 anos, contados da distribuição da 
demanda. O processo aguarda julgamento de recurso especial selecionado 
pelo Tribunal em relação ao tributo PIS. Com relação ao COFINS, a 
Instituição está peticionando junto ao D. Juízo para prosseguimento do feito.  
14.2. Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda 
possível: Trata-se de ação ordinária proposta pelo Autor Union National 
FIDC Financeiros e Mercantis (“Fundo”) em face dos Réus Oliveira Trust 
DTVM, Global Capital S.A. e Banco Bradesco S.A., requerendo que seja 
reconhecida a responsabilidade solidária destes com relação aos supostos 
inadimplementos condenando-os a indenizarem os danos emergentes e 
os lucros suportados pelo autor da ação. Foram apresentadas defesas 
(contestações) pelos Réus, que foram objeto de réplica pelo Fundo e, 
posteriormente, tréplica pelos Réus. O perito respondeu aos quesitos 
e, em seguida, foram apresentadas manifestações das partes, tendo 
sido proferida decisão em 07 de agosto de 2019 declarando encerrada 
a fase de instrução, bem como apresentados memoriais pelas Partes 
em 07 de outubro de 2019. Desde 08 de outubro de 2019 os autos 
encontram-se conclusos com juiz, não sendo possível mensurar nesta 
fase, o valor que eventualmente venha a ser exigido especificamente da 
Distribuidora. Embora o escritório que patrocina a causa tenha classificado 
o êxito da demanda como “possível”, entendemos que devido aos últimos 
andamentos do processo, em especial a oitiva com o perito, as chances da 
ação não lograr êxito aumentaram.
15. Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital Social subscrito 
e integralizado em 30 de junho de 2020 é de R$ 7.160 (R$ 3.580 em 
dezembro de 2019), divididos em 26.000 (vinte e seis mil) ações ordinárias 
nominativas, todas sem valor nominal, de titularidade de domiciliados 
no país. O BACEN aprovou em 17/01/2020 o aumento de capital social 
da instituição, deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 11 de 
dezembro de 2019. O valor de R$ 3.580, encontrava-se registrado na conta 
“Aumento de Capital Social”, mediante incorporação de “Outras Reservas 
de Lucro”, decorrente de exercícios anteriores, conforme demonstrado 
no quadro de mutações do patrimônio líquido. b) Destinação do lucro 
líquido e Reservas de lucros: Aos acionistas é assegurado um dividendo 
mínimo correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, deduzido a 
reserva legal, exceto na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo 3º, 
do artigo 202 da lei 6.404/76 que prevê a possibilidade de retenção de 
todo lucro pela Distribuidora. O resultado do primeiro semestre de 2020 
apresenta lucro líquido de R$ 11.770, dos quais, R$ 849 foram destinados 
à distribuição de dividendos. 
16. Resultado da intermediação financeira:
Descrição 30/06/2020 30/06/2019
Compromissada  601  669 
LFT  323  67 

 924  736 
17. Receita de prestação de serviços
Descrição 30/06/2020 30/06/2019
Taxa de administração  12.919  8.877 
Taxa de custódia  13.289  10.733 
Outros  18.159  11.705 

 44.367  31.315 
18. Despesas Tributárias:
Descrição 30/06/2020 30/06/2019
ISS  (1.828)  (1.298)
COFINS  (1.812)  (1.282)
PIS  (295)  (208)
Outros  (331)  (223)

 (4.266)  (3.011)
19. Despesas administrativas:
Descrição 30/06/2020 30/06/2019
Luz  (109)  (98)
Aluguel  (1.182)  (885)
Comunicações  (436)  (310)
Manutenção  (77)  (53)
Material  (49)  (66)
Processamento de dados  (3.451)  (2.139)
Promoções e relações públicas  (51)  (99)
Propaganda e publicidade  (95)  (36)
Publicações  (52)  (76)
Seguros  (26)  (25)
Serviços financeiros  (406)  (555)
Serviços de terceiros  (302)  (345)
Serviços técnicos  (1.035)  (842)
Transporte  (55)  (62)
Viagens  (157)  (225)
Depreciação  (135)  (79)
Outras  (401)  (366)

 (8.019)  (6.261)
20. Remuneração dos administradores: A remuneração dos 
administradores é baseada nas melhores práticas de mercado obtida por 
meio de pesquisa de mercado setoriais e entidades sindicais, devendo 
ser proposta pelo Comitê de Remuneração, observado o disposto no 
Estatuto social da Distribuidora, onde, após proposta, será submetida à 
assembleia geral para aprovação. A remuneração é fixa, não havendo 
bônus ou remuneração variável a ser adicionada à remuneração dos 
administradores, cujo pagamento é realizado mensalmente em moeda 
corrente nacional e mediante transferência bancária. 

21. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social:
Descrição 30/06/2020 30/06/2019
Resultado antes da tributação 
 sobre o lucro 
 e participações no resultado  21.712  13.161 
(-) Participações no resultado  (2.167)  (1.748)
Resultado contábil do período  19.545  11.413 
Adições  1.734  739 
(-) Exclusões  (1.813)  - 
Base de cálculo - Contribuição 
 social e IRPJ  19.466  12.152 
Taxa da contribuição Social Federativa 15% 15%
(=) Contribuição Social  2.920  1.823 

Taxa de Imposto de Renda 15% 15%
Adicional de imposto de Renda 10% 10%
(=) Imposto de Renda  4.855  3.026 
(=) Despesas do Imposto de Renda e da 
 Contribuição Social  7.775  4.849 
22. Gerenciamento de riscos e de capital: Em atendimento às 
determinações do BACEN, a Oliveira Trust definiu uma estrutura e 
estabeleceu políticas e normas internas para o gerenciamento de riscos 
e capital decorrentes de suas operações e atividades, mantendo uma 
postura conservadora em relação à exposição de risco. Em fevereiro 
de 2017, o BACEN publicou a Resolução nº 4.557, que dispõe sobre 
a estrutura de gerenciamento de riscos e de capital, revogando as 
Resoluções nº 3.988, nº 3.380, nº 3.464, nº 3.721 e nº 4.090 após prazo 
de implementação das recomendações previsto na norma. A Oliveira Trust 
está classificada no Segmento 4 (S4), conforme Resolução nº 4.553 do 
CMN. a) Gerenciamento de riscos: A gestão de riscos é realizada de 
forma unificada e compreende a adoção de instrumentos que permitem a 
consolidação e controle dos riscos relevantes, tendo por objetivo organizar 
o processo decisório e definir os mecanismos de controle dos níveis de 
risco aceitáveis e compatíveis com o volume de Capital disponível, em 
linha com a estratégia de negócio adotada.  Esta gestão unificada é feita 
através de processo estruturado que compreende o mapeamento, a 
apuração e a totalização dos valores em risco. Risco de crédito: Risco 
de Crédito é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas 
associadas a: • Não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos 
termos pactuados; • Desvalorização, redução de remunerações e ganhos 
esperados em instrumentos financeiros decorrentes da deterioração da 
qualidade creditícia da contraparte, do interveniente ou do instrumento 
mitigador; • Reestruturação de instrumentos financeiros; ou • Custos de 
recuperação de exposições de ativos problemáticos. Risco de mercado 
: Risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de 
perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de exposições 
detidas pela Oliveira Trust. Estas perdas podem ser incorridas em função 
do impacto produzido pela variação de taxas de juros, paridades cambiais, 
preços de ações e de commodities, entre outros. Risco operacional: 
Risco operacional é definido como a possibilidade da ocorrência de perdas 
resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação 
de processos internos, pessoas ou sistemas. Esta definição inclui o 
Risco Legal associado a inadequações ou deficiências em contratos 
firmados pela Oliveira Trust, às sanções em razão de descumprimento de 
dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes 
das atividades desenvolvidas pela Oliveira Trust. Risco de liquidez: 
O risco de liquidez é definido como: • A possibilidade da Oliveira Trust 
não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e 
inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação 
de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 
perdas significativas; e • A possibilidade da Oliveira Trust não conseguir 
negociar a preço de mercado, uma posição, devido ao seu tamanho 
elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em 
razão de alguma descontinuidade no mercado. Risco Socioambiental: 
Conforme determinado pela Resolução CMN no 4.327, de 25 de abril de 
2014, a exposição ao risco socioambiental define-se como a possibilidade 
de ocorrência de perdas de danos socioambientais. O processo de 
gerenciamento de risco socioambiental permite que os riscos sejam 
previamente identificados, mensurados, mitigados, acompanhados e 
reportados. Os processos adotados são pautados pela adoção de rotinas 
e procedimentos utilizados para a identificação, classificação, avaliação, 
monitoramento, prevenção e controle do risco socioambiental em suas 
atividades e operações, sobretudo no estabelecimento de critérios 
e mecanismos específicos para atividades econômicas com maior 
probabilidade de causar danos socioambientais. b) Gerenciamento de 
capital : Seguindo as regulamentações do BACEN e, em consonância 
com as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, 
a Oliveira Trust adota diretrizes de gestão de Capital visando uma 
administração eficiente e sustentável de seus recursos e colaborando para a 
promoção da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. Suficiência de 
capital (visão regulatória): A gestão do capital é realizada com o objetivo 
de garantir a adequação aos limites regulatórios e ao estabelecimento de 
uma base sólida de Capital, viabilizando o desenvolvimento dos negócios 
e das operações conforme plano estratégico da Instituição. Índices 
de capital: Os índices de capital são apurados segundo os critérios 
estabelecidos pelas Resoluções CMN nº 4.192/2013 e nº 4.193/2013, que 
tratam do cálculo do Patrimônio de Referência (PR) e do Patrimônio de 
Referência Mínimo Requerido (PRMR) em relação aos Ativos Ponderados 
pelo Risco (RWA), respectivamente.  Monitoramento e Transparência: 
O controle e monitoramento do nível adequado de capital e o cálculo das 
parcelas de capital requeridas para a cobertura da exposição aos riscos 
são realizados mensalmente através de sistema informatizado, tomando 
como base o Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO. O resumo 
da descrição da estrutura de gerenciamento de capital e gestão integrada 
riscos está disponível na página eletrônica da Instituição no endereço 
www.oliveiratrust.com.br e os relatórios completos estão à disposição dos 
interessados em sua sede.
23. Ouvidoria: A Distribuidora, atendendo exigências contidas na 
Resolução CMN nº 4.433/15 e Circular 3.503/10 ambas editadas pelo 
Banco Central do Brasil e à Instrução CVM nº 529/2012, possui componente 
organizacional – Ouvidoria - composto por um Diretor e um Ouvidor, cujo 
atendimento se dá em dias úteis de 8h às 20h.
24. Limites operacionais: Em 30 de junho de 2020 e 2019, a Distribuidora 
se encontra enquadrada nos limites de capital e patrimônio compatível 
com o risco da estrutura dos ativos, conforme normas e instruções 
estabelecidas pela Resolução 2.099/94 e legislação complementar. O 
índice de Basileia em 30 de junho de 2020 é de 18,74% e 11,68% em 30 
de junho de 2019.
25. Instrumentos financeiros derivativos: Em 30 de junho de 2020 e 
2019, a Distribuidora não possuía operações próprias com instrumentos 
financeiros derivativos em aberto.
26. Outras informações: Em atendimento à Resolução nº 3.198 do 
Conselho Monetário Nacional, a Instituição, no exercício, somente 
contratou a BDO RCS Auditores Independentes SS para a prestação 
de serviços de auditoria externa, não tendo a referida empresa prestado 
qualquer outro tipo de serviço a Instituição. A política adotada atende aos 
princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com 
os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve 
auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu 
cliente ou promover os interesses deste.
27. Partes relacionadas: No semestre findo em 30 de junho de 2020 e 
2019 não houve transação com partes relacionadas.
28. Outras informações – efeitos do COVID-19: A administração da 
Distribuidora acompanha as recomendações do Ministério da Saúde, 
das Autoridades Federais, Estaduais e Municipais, assim como os 
normativos do Banco Central do Brasil e Receita Federal do Brasil que 
tratam dos efeitos e impactos da pandemia do COVID -19, decretada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o dia 11 de março 
de 2020. Para a preservação da segurança e saúde dos colaboradores, 
seus familiares, prestadores de serviços e clientes, a Distribuidora adotou 
rígidos protocolos de segurança nos locais de trabalho, em conformidade 
com as recomendações das autoridades públicas, assim como trabalho 
remoto em larga escala de seus colaboradores. Até o momento, não foi 
identificado impacto negativo e relevante nas demonstrações contábeis 
em virtude dos efeitos da pandemia do COVID -19. 
29. Eventos subsequentes: Não ocorreram até a presente data eventos 
que pudessem alterar de maneira significativa as demonstrações 
contábeis. 

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - 1º SEMESTRE DE 2020

DIRETORIA CONTADOR

José Alexandre Costa de Freitas - Diretor Carlos Henrique Correa Sismil - Diretor Jorge Cezar P. Derossi - Contador - CRC-RJ: 084173/O-1

O Comitê, em atendimento ao §2º do Art. 17 da Resolução 3.198/04 do 
Banco Central do Brasil, apresenta resumo de seu relatório referente ao 1º 
semestre/2020, destacando, com relação às suas atividades, que: (i) reuniu-se 
periodicamente com a Diretoria da instituição, com a auditoria independente e 
com a auditoria interna a fim de verificarem o cumprimento de suas eventuais 
recomendações e indagações, inclusive no que se refere ao planejamento 
dos respectivos trabalhos de auditoria; (ii) avaliou relatórios pertinentes à 
efetividade dos controles internos e dos processos de gestão de riscos, 

bem como ao descumprimento de dispositivos legais; (iii) face o resultado 
das reuniões trimestrais e dos relatórios da: (a) auditoria independente,  fez 
algumas recomendações, aceitas  pela Diretoria; e (b) da auditoria interna, 
não fez recomendações à Diretoria; (iv) Avaliou a efetividade da (a) auditoria 
independente, concordando com sua opinião acerca da integridade das do 
primeiro semestre de 2020 (“DFs”), não tendo sido identificadas situações que 
pudessem afetar a objetividade e a independência dos auditores externos; (b) 
auditoria interna, com base nos relatórios emitidos que não apontaram riscos 

que possam afetar a instituição, concluindo como satisfatório os trabalhos 
realizados; e (v) revisou previamente as DFs, tendo o Comitê concluído 
que estas, acompanhadas pelas notas explicativas, comparativamente com 
o mesmo período do ano anterior estão adequados e foram elaborados de 
acordo com as normas legais vigentes. Rio de Janeiro, 15/09/2020 
José Alexandre Costa de Freitas (Diretor-Membro do Comitê)
Carlos Henrique Correa Sismil (Diretor-Membro do Comitê)
Alexandre Lodi de Oliveira (Diretor-Membro do Comitê)

PRÓXIMA
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OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, 3.434 - Bloco 7, 2º andar - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102

CNPJ nº 36.113.876/0001-91

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e Administradores da
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da OLIVEIRA 
TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 
(“Distribuidora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 
2020, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre 
findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Oliveira 
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 30 de junho de 
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil (BACEN), incluindo a Resolução nº 4.720 do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e a Circular nº 3.959 do Banco Central do Brasil (BACEN).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Instituição de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e 
o relatório do auditor: A Administração da Distribuidora é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório.  Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 

com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da Administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições a autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis a Administração 
é responsável pela avaliação da capacidade da Distribuidora continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Distribuidora são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Instituição; • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que 
possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza significativa 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Distribuidora 
a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de janeiro, 18 de agosto de 2020.

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CRC 2 SP 013846/F
Fernando Pereira da Silva Marques - Contador CRC 1 RJ 092490/O-2

ÚLTIMA

RECREIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 35.687.708/0001-47 - NIRE 33210886797

Ata da AGO em 12/08/20. Data, Horário e Local. No dia 12/08/20, às 12h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do 
Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o compa-
recimento de acionista representando a totalidade do capital social da Cia., 
conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acio-
nistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. 
Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o balancete da Cia., referente ao exercí-
cio social findo em 31/12/19; (ii) a destinação dos resultados apurados no 
exercício retro mencionado; (iii) a fixação da remuneração dos membros 
da Diretoria; e (iv) outros assuntos de interesse social. Deliberações. Após 
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, 
sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o balancete da Cia., referente 
ao exercício social findo em 31/12/19, o qual não foi publicado tendo em 
vista o patrimônio líquido da Cia. ser inferior a R$10.000.000,00 e, portanto, 
ser dispensada da obrigação de publicação, conforme o art. 294 da Lei 
6.404/76. (ii) Consignar a ausência de resultado do exercício social findo 
em 31/12/19. (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores 
para o exercício social de 2019 em até R$100,00, já incluídos todos os 
valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos administra-
dores, nos termos do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Outros assuntos 
do interesse social: a) Registrar que todos os acionistas receberam material 
de apoio para a Assembleia, em que constam o balancete da Cia. A una-
nimidade dos presentes aprovou integralmente o referido material, tendo 
uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede social; e b) 
Por fim, a unanimidade dos presentes autorizou a administração da Cia. a 
tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações ora 
aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos 
presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavran-
do-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, 
tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 12/08/20. Mesa: Marcelo 
Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente. Jucerja em 15/09/20 sob o 
nº 3934347. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ESPECI-
AL DA DINÂMICA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
EM SAÚDE DOMICILIAR - LTDA., sociedade cooperativa inscrita no
CNPJ sob o n° 24.395.608/0001-20 NIRE 334.00054.81-4, com sede na
rua Carvalho de Souza, n° 237, sala 401, Madureira, Rio de Janeiro – RJ,
CEP 21.350-180, em cumprimento às disposições legais e estatutárias (leis
5.764 de 1971 artigo 38 § 2º, lei 12.690 de 2012 artigo 11), por sua Diretora
Presidente em exercício, Vânia Cristina Victorino da Silva, CPF nº.
754.941.677-04, convoca todos os 115 sócios em dia com suas obriga-
ções para COMPARECER a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ESPECIAL,
a ser realizada no dia 29 de setembro de 2020, na Avenida Vicente de
Carvalho, nº. 504, bairro Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro – RJ, CEP:
21371.148, local diverso da sede da cooperativa, pois o espaço físico não
comporta o quórum mínimo de sócios; com primeira convocação às 09hs,
instalando-se com a presença de 2/3 (dois terços) do número de sócios,
com segunda convocação às 10hs, com a presença de metade mais 1 (um)
dos sócios e em terceira e última convocação, às 11hs, instalando-se com
no mínimo  50 (cinquenta) sócios, ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do
total de sócios, prevalecendo o menor número, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas dos atos da Administra-
ção referente ao exercício 2018 e 2019, composta de Relatório de Gestão,
Balanço Patrimonial, Demonstração de sobras ou Perdas e Parecer do
Conselho Fiscal; 2) Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas Apura-
das; 3) eleição e posse dos membros do conselho de administração para o
mandato de 2020 a 2024; 4) eleição e posse dos integrantes do Conselho
Fiscal para os exercícios de 2020 e 2021; 5) Ratificação de Plano de
Gestão de Direitos Sociais, Societários e Operacionais, incluindo-se as-
pectos relacionados à gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres
dos sócios; planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos
firmados; e organização do trabalho; consoante pauta obrigatória prevista
no artigo 11, caput da Lei Federal n° 12.690/2012. 6) Assuntos Gerais;

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020.
Vânia Cristina Victorino da Silva

CPF nº. 754.941.677-04
Diretora Presidente

JUÍZO DE DIREITO DA 01a VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1o e 2o PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1o e 2o CPC e RESO-
LUÇÃO CNJ no 314, de 20/04/2020), extraído dos autos da
Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo ASSOCIA-
ÇÃO RESIDENCIAL QUINTA DO MORGADO em face de
MEDIOLANUM EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA -
Processo no. 0021565-53.2012.8.19.0209, passado na forma abai-
xo: A DRA. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI – Juíza
de Direito em Exercício na Vara acima, FAZ SABER aos interessados
de que nos dias 21/09/2020 e 23/09/2020, a partir das 12:00 horas,
através do portal de Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo
Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível no
site www.gustavoleiloeiro.lel.br e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br será apregoado e vendido o
imóvel situado na ESTRADA DO MORGADO N° 1. Terreno a ser ava-
liado está localizado na Fração Ideal 552/18.983, denominado Lote
19, Vargem Grande/ RJ. TERRENO EM FINAL DE RUA (DECLIVE)
APONTADO POR RESPONSAVEL PELO CONDOMINIO, AVALIADO
EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). O Edital na integra está
afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima e no site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.
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Porque é eficiente no aprendizado 
e retenção de conteúdo, além de 
ser agradável, relaxante e prático. 

60% dos brasileiros entendem 
melhor o que é impresso!
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Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na 
Europa em 2008 por membros das indústrias de base florestal, celulose, 
papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides, a mais importante 
iniciativa do setor, promove a produção e o uso conscientes do papel, 
da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece 
equívocos comuns sobre os impactos ambientais da utilização desses 
recursos. Papel, papelcartão e papelão são provenientes de florestas 
cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são 
recicláveis e biodegradáveis.

A campanha LOVE PAPER é uma criação original de Two Sides. 
Acesse lovepaper.org.br e saiba mais.
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SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 
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RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. nº 336.490.497-91

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e INTIMAÇÃO - Eu, RODRIGO LOPES PORTELLA,
Leiloeiro Público Oficial, comunico ao público que, devidamente autorizado
pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO MÉIER
BUSINESS CENTER – inscrita no CNPJ. sob o nº 30.740.386/0001-39, e
pela COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO MEIER
BUSINESS CENTER, e conforme reuniões da Assembléia Geral realizadas
nos dias 13/03/2018, 10/04/2018, 31/07/2018, 19/02/2019, 10/04/2019,
05/06/2019, 22/10/2019 e 12/02/2020, no dia 30/09/2020, às 11:00 hs.,
realizarei no escritório, à Av. Nilo Peçanha nº 12 - Gr. 810 – Castelo - Rio
de Janeiro/RJ., por preço não inferior ao previsto no § 2º do Art. 63 da Lei
nº 4.591/64, no valor de R$ 149.993,48 (cento e quarenta e nove mil,
novecentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), e, não
havendo licitantes, reabrir-se-á o pregão às 11:15 horas, para a venda
em 2º Leilão Público, pela melhor oferta, com o valor mínimo de 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), do “Direito e Ação” a futura Sala 910 e res-
pectiva fração ideal do terreno de 0,007214, do Empreendimento denomi-
nado “MÉIER BUSINESS CENTER”, em construção, na Rua Silva Rabelo, nº
43 (Lote 01 do PAL. 47.788) – Méier/RJ. - Tudo nos termos das notifica-
ções feitas ao titular perante o Registro de Imóveis, HRW BRASFOR MEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ. nº 12.100.058/0001-96),
e à promissária compradora FABIOLA LEOCÁDIO DA COSTA (CPF. nº
037.698.977-73). – O terreno do referido imóvel encontra-se transcrito no
Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis/RJ., sob a matrícula nº: 93176,
em nome de HRW Brasfor Méier Empreendimentos Imobiliários Ltda. -
Constando no AV-5 da referida matrícula: DESTITUIÇÃO – Nos termos do
Instrumento Particular de 03/01/2020 e demais documentos hoje arquiva-
dos, fica averbada a destituição da HRW BRASFOR MÉIER EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÀRIOS LTDA., CNPJ. nº 12.100.058/0001-96, como
incorporadora do memorial objeto do R-1 desta matricula com base no
artigo 43, inciso VI da Lei 4.591/64, Protocolo nº 423426, Lº 1-BS, fls. 238,
Talão nº 523012.- Rio de Janeiro, 22 de abril de 2020. – Consta com
referência a mencionada unidade, Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda de Fração de Terreno, de Acessões e Benfeitorias e
Outros Pactos, datado de 15/06/2012, tendo como Outorgante: HRW
Brasfor Méier Empreendimentos Imobiliários Ltda., e como Outorgada:
Fabiola Leocádio da Costa, divorciada. - Ficam por este edital intimados
dos Leilões os adquirentes da referida unidade. - Ficam cientes os inte-
ressados de que em caso de arrematação, deverão efetuar os seguintes
pagamentos: arrematação à vista, acrescida da comissão de 5% ao Lei-
loeiro, honorários advocatícios de 10%, as despesas efetuadas com os
leilões, bem como todos os débitos que porventura tiver para com a Asso-
ciação. – Cientes ainda os interessados, que o arrematante assumirá o
custo de finalização do empreendimento, conforme deliberações nas re-
feridas reuniões da Assembléia Geral, assim como das posteriores, para
o necessário rateio de despesas, até habite-se, sendo dado preferência
em primeiro lugar à promissária compradora e em segundo lugar à ASSO-
CIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO MÉIER BUSINESS
CENTER e COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO MEIER
BUSINESS CENTER. - Ficando ainda por conta do arrematante, as despe-
sas com transferência (ITBI’s., RGI’s., Escrituras, Certidões, IPTU., e de-
mais impostos ou qualquer outra inerente a unidade arrematada). – RJ.,
15/09/2020. (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público.

JUÍZO DE DIREITO DA 46ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
– RJ. EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Execução por
Título Extrajudicial proposta por ARCOMEDICAL COMÉRCIO DE
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME que move em face
de REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA DO RIO DE JANEIRO processo nº (0078646-
85.2001.8.19.0001) na forma abaixo: A DRA. MARIANNA MAZZA
VACCARI MANFRENATTI BRAGA Juíza de Direito em exercício da
titularidade na quadragésima Sexta Vara Cível do Fórum da
Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente
ao executado: REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA
DE BENEFICÊNCIA DO RIO DE JANEIRO (CNPJ: 33.601.709/0001-
00), suprindo assim as exigências contidas no artigo 889, I,  do
NCPC, que no dia  25 /09/2020 às 14:00 horas,  será aberto o 1º
leilão Público, através da plataforma de leilões:
www.facanhaleiloes.com.br, pela  Leiloeira Pública CRISTINA
FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente
credenciada no TJRJ, com escritório na Rua República do Líbano
nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado
e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 28/09/
2020, no mesmo horário e local,  a partir de 50% do valor da
avaliação do imóvel, em consonância ao Art. 891, §único do CPC,
que estará aberto na “modalidade online”, obedecendo aos
artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, dos imóveis
descritos como segue: 1)  LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA:
OBJETO DA AVALIAÇÃO: (CASA 07) caracterizada e
dimensionada na matrícula nº51.606 do 7º Ofício de Registro de
Imóveis do Estado do Rio de Janeiro. Com inscrição de IPTU nº
0112822-2. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL: SITUADA NA AVENIDA
SALVADOR DE SÁ Nº 182, CIDADE NOVA, a casa possui 60 metros
quadrados de área edificada; fica em uma vila onde são
encontradas dezoito casas e esta localizada em rua asfaltada,
próximo do comércio, restaurantes e dois meios de transportes
públicos. VALOR: atribuo ao imóvel o valor de R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais).  IMÓVEL – II) LAUDO DE AVALIAÇÃO
INDIRETA: OBJETO DA AVALIAÇÃO: (CASA 14) caracterizada e
dimensionada na matrícula nº 51607 do 7º Ofício de Registro de
Imóveis do Estado Rio de Janeiro. Com inscrição no IPTU sob o
nº 0112829-7. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL: situada na Avenida
Salvador de Sá nº 182, na Cidade Nova, a casa possui 70 metros
quadrados da área edificada; fica em uma vila onde são
encontradas dezoito casas e está localizada em rua asfaltada,
próximo do comércio, restaurantes e dos meios de transportes
públicos. VALOR: atribuo ao imóvel o valor de R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais).  DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam
as partes em especial o EXECUTADO INTIMADO POR
INTERMÉDIO DO PRESENTE EDITAL, suprindo assim a exigência
contida no artigo 889, I NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro,
ao 1 (um) dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.
Para que produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-
se devidamente assinado eletronicamente pela Sra. Leiloeira
Pública Cristina Façanha, pela Chefe da Serventia  Magali
Nogueira dos Santos Araújo,e pelo MMª Dra. Marianna Mazza
Vaccari Manfrenatti Braga – Juíza de Direito.

Bancos aderem tecnologia de startup Fundos tiveram 
captação líquida de 
R$ 46,6 bi em 11 dias

27 bancos digitais, 
como Conta Black, 
aderiram à base 
digital desenvolvida 
pela LiveOn 

Apenas neste ano, mais de 
20 empresas aderiram a infraes-
trutura tecnológica criada pela 
LiveOn Solutions, empresa bra-
sileira especializada em tecno-
logia e serviços digitais. Segun-
do a empresa, a modernização 
do Sistema Financeiro Nacional 
prevista para novembro, e en-
cabeçada pela chegada de ino-
vações como Pix (pagamento 
instantâneo) e open banking, 
tem impulsionado a demanda 
de startups de tecnologia.

“Hoje, atuamos com 28 
clientes, sendo 25 bancos. Nos-
sa equipe também cresceu para 
atender a alta demanda: passa-
mos de 8 para 40 pessoas no 
time, e ainda estamos crescen-
do”, explica Lucas Montanini, 

CEO da LiveOn. “É um cres-
cimento em cadeia. Com o au-
mento da prestação de serviços, 
também houve um aumento de 
consumo. Em um comparativo 
de junho a agosto, as transações 
financeiras realizadas em nos-
sas plataformas passaram de R$ 
150 mil para R$ 40 milhões”, 
pontua.

A LiveOn trabalha com o 
conceito Banking as a Service 
(BaaS) que, como o nome su-
gere, é toda a base digital para 
a prestação de serviços finan-
ceiros. “Os serviços que ofere-
cemos são como peças de um 
quebra-cabeça, que se encai-
xam e se adaptam conforme a 
necessidade de cada empresa. 
É uma plataforma que se molda 
perfeitamente a cada modelo de 
negócio”, ponta Montanini.

Na prática, a LiveOn ofere-
ce uma estrutura com instru-
ções e padrões de programação, 
também conhecida como API, 
especialmente pensada para 
serviços financeiros. Entre os 
recursos estão: transferências 
entre contas P2P, gestão de car-
tão de crédito pré-pago e dé-

bito (físico ou digital), gestão 
de conta corrente para pessoas 
físicas ou jurídicas, recargas de 
celular, além de operações em 
diversas formas de pagamento, 
como TED, boleto, QR code ou 
link. A plataforma também está 
preparada para atuar com o Pix, 
novo sistema de pagamento to-
talmente digital que chega em 
novembro, e que realizará tran-
sações em seis segundos, 24h 
por dia, sete dias por semana.

Personalização visual

“Outra vantagem para as 
empresas é a personalização vi-
sual. A plataforma white label 
também permite a personaliza-
ção do aplicativo e do portal de 
Internet Banking que serão dis-
ponibilizados aos clientes com 
inserção de cores e logotipos 
correspondentes à identidade 
visual da empresa”, detalha o 
CEO.

Criada em 2015, a empresa 
surgiu para desenvolver solu-
ções web e mobile, com foco 
em startups. Nos últimos dois 
anos, ao acompanhar as reno-

vações tecnológicas e os deba-
tes sobre a estrutura financeira 
nacional, a LiveOn passou a 
direcionar seu conhecimento 
digital para o desenvolvimen-
to de plataformas financeiras 
e soluções de pagamentos. En-
tre seus cases de sucesso está a 
Conta Black, uma conta 100% 
digital direcionada para pesso-
as que não têm acesso a servi-
ços financeiros nas instituições 
bancárias tradicionais.

“Quando se pensa em banco, 
um dos primeiros pensamentos 
é voltado à burocracia. As filas, 
os processos longos. Existe um 
debate sobre otimização e que-
bra desse cenário e, ao acom-
panharmos o panorama tecno-
lógico mundial e as demandas 
da sociedade, percebemos que 
o universo bancário deve ab-
sorver essas soluções digitais 
em pouco tempo. A revolução 
que chegará em novembro ao 
mercado tem mobilizado novos 
serviços, e nosso papel é dar os 
subsídios de inovação para que 
tudo ocorra com segurança e ra-
pidez às empresas e aos consu-
midores”, conclui Lucas.

Os fundos de inves-
timento tiveram cap-
tação líquida positiva 
de R$ 46,6 bilhões de 
1º até 11 de setembro, 
segundo dados da As-
sociação Brasileira das 
Entidades dos Mer-
cados Financeiro e de 
Capitais (Anbima). O 
resultado é a diferen-
ça entre os R$ 293,6 
bilhões aplicados e 
R$ 247 bilhões saca-
dos pelos investidores 
no período. Do total 
de recursos movimen-
tados no mês, quase a 
totalidade (86%) cor-
respondeu aos fundos 
de renda fixa.

Na semana entre 8 
e 11 de setembro, a in-
dústria teve entradas 
líquidas de R$ 28,7 
bilhões, com destaque 
para os fundos de renda 
fixa com captação posi-

tiva de R$ 27,7 bilhões 
- movimento impacta-
do por aporte de R$ 15 
bilhões de um único 
fundo. Também tive-
ram saldo positivo no 
período: os fundos de 
ações (R$ 630 milhões), 
de previdência (R$ 528 
milhões), os FIDCs (R$ 
34,1 milhões) e os FIPs 
(R$ 7,7 milhões).

Três categorias en-
cerraram a semana no 
vermelho: os ETFs ti-
veram resgates líquidos 
de R$ 175,5 milhões, 
enquanto os multimer-
cados registraram saí-
das de R$ 35,7 milhões 
e os fundos cambiais de 
R$ 1,8 milhão. Até 11 
de setembro, a indústria 
de fundos acumula cap-
tação líquida positiva de 
R$ 203,4 bilhões e pa-
trimônio líquido de R$ 
5,7 trilhões.
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