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Comércio volta
a nível anterior
à pandemia mas
ritmo deve cair

As vendas no varejo surpreenderam positivamente as expectativas
do mercado financeiro, avançando
5,2% no mês no quesito restrito
(ante expectativa de 1,3%) e 7,2%
no quesito ampliado (ante expectativa de 5,5%) de acordo com o
IBGE. “Tal qual a PIM [Produção
Industrial Mensal], o dado reforça
a tese de recuperação mais acelerada do que o antecipado no começo
do terceiro trimestre e evidencia
impacto positivo das medidas de
suporte à renda”, analisa Felipe Sichel, estrategista-chefe do Banco
Digital Modalmais.
De acordo com o Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi), o avanço levou o
varejo restrito (exclui automóveis e
materiais de construção) a superar o
tombo recente das vendas provocado
pela Covid-19. A comparação entre julho e fevereiro de 2020 mostra
uma alta de 5,3%. Já em seu conceito
ampliado, ainda há uma defasagem
de 2%. “Mesmo assim, é bastante inferior à defasagem de 6% que ainda
existe na indústria”, anota a entidade.
A flexibilização das medidas de
distanciamento social e o auxílio
mensal de R$ 600 pago pelo governo
aos trabalhadores informais e famílias pobres ajudaram o setor de vendas no varejo até agora, “mas como o
valor desse apoio financeiro tende a
ser reduzido para R$ 300, o comércio
pode ser um pouco afetado por uma
demanda menor”, afirma os analistas
do Mitsubishi UFJ Financial Group,
Inc. (MUFG).
Por outro lado, a expectativa de
retomada gradual da oferta de empregos tanto no mercado formal
quanto no informal deve sustentar
a demanda doméstica nos próximos meses. “De qualquer forma,
esperamos um ritmo de crescimento mais moderado nos próximos
meses”, avalia o MUFG, em parte
devido às condições ainda fracas
do mercado de trabalho.
O avanço em julho foi acompanhado por todos os diferentes
segmentos do varejo e 40% deles
já superaram o nível de vendas de
fevereiro.

Exportações de
São Paulo caem
12,4% de janeiro
a agosto

As exportações do Estado de São
Paulo somaram US$ 30,1 bilhões
entre janeiro e agosto de 2020, com
uma queda de 12,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. As importações totalizaram
US$ 33,7 bilhões, 15,7% a menos
no período, de acordo com dados
Balança Comercial das Diretorias
Regionais, relatório produzido pela
Federação das Indústrias (Fiesp).
Os produtos da indústria de
transformação que apresentaram
crescimento do valor exportado foram açúcares de cana (47,3%), carnes desossadas de bovino (32,4%)
e óleo combustível (13,3%). No
sentido contrário aparecem o setor
aeronáutico com queda de 72% nos
embarques, e as vendas de automóveis de passageiros que foram 60%
menores do que o registrado nos
oito primeiros meses de 2019.
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Lucro das maiores empresas do
planeta cresce na pandemia

James Duncan Davidson

Bezos, da Amazon,
poderia pagar US$
105 mil a cada
funcionário e seguiria
tão rico quanto antes

As 32 empresas mais rentáveis do
mundo lucraram US$ 109 bilhões
a mais durante a pandemia de Covid-19 do que a média obtida nos
quatro anos anteriores (2016 a 2019),
revela o novo relatório da Oxfam Poder, Lucros e a Pandemia.
Segundo a ONG britânica, o informe “revela como grandes corporações do mundo priorizaram
lucros em detrimento da segurança
dos trabalhadores durante uma das
maiores crises sanitárias e econômicas da história. Cortaram custos,
não reduziram riscos nas cadeias
de fornecimento e usaram toda sua
influência política para moldar em
benefício próprio as ações tomadas
pelos governos para conter a crise”.
A Oxfam compara com os efeitos da pandemia na população:
deixou meio bilhão de pessoas no
limiar da pobreza, dizimou 400
milhões de empregos pelo mundo
e ameaça 430 milhões de pequenas
empresas.
As 100 empresas campeãs do
mercado de ações em 2020 acrescentaram mais de US$ 3 trilhões ao
seu valor de mercado desde o início
da pandemia, em março. Como resultado, os 25 maiores bilionários
do mundo aumentaram suas riquezas. Jeff Bezos, por exemplo, poderia pagar um bônus único de US$
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7 em 10 empresas
dos EUA não
pretendem sair
da China

105 mil (mais de R$ 550 mil) para
cada um dos 876 mil funcionários
da Amazon e ainda assim ser tão
rico quanto era no início da pandemia.
Para Katia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil, vivemos uma
situação insustentável e injusta com
milhões de pessoas que perderam
seus empregos, renda e dignidade,
enquanto alguns poucos bilionários
aumentavam sua riqueza.
“Não podemos aceitar que esse
modelo econômico, que privilegia
alguns poucos bilionários em detrimento de toda a sociedade, continue a ditar as regras. Nosso relatório mostra que essa economia só
tem funcionado para um pequeno

grupo de pessoas, os super-ricos.”
No Brasil, os efeitos da pandemia também foram desiguais.
Enquanto a maioria da população
perdeu emprego e renda (país tem
hoje cerca de 13 milhões de desempregados e 40 milhões de trabalhadores informais) e mais de
600 mil micros, pequenas e médias
empresas já fecharam as portas, os
42 bilionários brasileiros tiveram
sua riqueza aumentada em US$ 34
bilhões (mais de R$ 180 bilhões)
durante a pandemia.
O patrimônio líquido desses super-ricos aumentou de US$ 123,1
bilhões (mais de R$ 650 bilhões)
em março para US$ 157,1 bilhões
(mais de R$ 832 bilhões) em julho.

Senado aprova R$ 3 bi a escolas de ensino básico

Na noite da quarta-feira, o Senado aprovou o projeto de lei complementar que cria o Programa Nacional de Auxílio às Instituições de
Ensino da Educação Básica (Pronaieeb), com o objetivo de prestar
auxílio financeiro às escolas privadas afetadas pela pandemia. O PLP
195/2020 segue para a Câmara dos
Deputados. Foram 75 votos favoráveis e apenas um contrário.
De acordo com o texto, poderão
aderir ao Pronaieeb as escolas com
ou sem fins lucrativos, adeptas do
Simples Nacional, que tiveram receita bruta anual, em 2019, igual
ou inferior a R$ 4,8 milhões e que
tenham interrompido as atividades
pela imposição de medidas de isolamento social.
A proposta indica repasse de até
R$ 3 bilhões da União aos municípios, para aplicação em ações
emergenciais de apoio às instituições privadas de ensino básico.
Os municípios poderão conceder
subsídio mensal no valor entre R$
3 mil e R$ 10 mil, dependendo do
número de alunos matriculados,
para manutenção das instituições
participantes do programa. Esse
subsídio será concedido até o fim
da vigência do decreto que declarou o estado de calamidade em decorrência da pandemia de covid-19
(Decreto Legislativo 6, de 2020).
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Relatório divulgado pela Câmara
Americana de Comércio em Xangai
(AmCham Xangai) com mais de 200
entrevistados que possuem ou terceirizam as operações de fabricação na
China aponta que 70,6% não pretendem transferir a produção para fora
do país; 14% estão movendo parte da
produção para outros locais que não
os EUA; apenas 3,7% estão transferindo alguma produção da China
para os EUA.
“Embora tenha havido uma conversa considerável sobre as empresas dos EUA movendo as cadeias
de produção ou suprimentos para
fora da China em resposta a preocupações geopolíticas, tarifas ou
fraquezas da cadeia de suprimentos expostas pela Covid-19, poucas
empresas estão deslocando parte da
sua produção’’, revelou o relatório.
De acordo com o relatório, 78,2%
dos entrevistados relataram lucros
em 2019, um pouco à frente dos
últimos anos, apesar dos atritos comerciais. Além disso, quase metade
informou que seu crescimento da receita na China em 2019 foi maior do
que no resto do mundo. As empresas
que relataram a China como uma
fonte significativa de lucros para sua
sede nos EUA aumentaram 9,4 pontos percentuais para 32,1%.
“A Covid-19 atingiu duramente
a economia chinesa no início de
2020, mas a recuperação foi rápida, especialmente em certas indústrias”, disse Ker Gibbs, presidente
da AmCham Xangai.

COTAÇÕES
Emenda do senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) estabelece
uma contrapartida (concessão de
bolsa de estudos) para as escolas
que receberem subsídios financeiros. Outra emenda, do senador Acir
Gurgacz (PDT-RO), prevê que as
instituições privadas de ensino terão suspensos os pagamentos dos
tributos federais ou do Simples Nacional até 31 de dezembro de 2020,
assegurado ao final desse prazo o
pagamento dos débitos suspensos
com juros reduzidos, em até 18 parcelas e carência de seis meses.
O governo quer evitar que, na
Câmara, o benefício seja estendido
às escolas de ensino superior.
De acordo com a pesquisa Mega-

tendências – As escolas brasileiras no
contexto do coronavírus, realizada
pela organização sem fins lucrativos
União pelas Escolas Particulares de
Pequeno e Médio Porte em 482 estabelecimentos de educação básica
de 83 municípios, as escolas privadas perderam em média, até maio de
2020, 52% de suas receitas. Na educação infantil, essa perda foi de 56%.
Os atrasos no pagamento de mensalidades chegaram a 17% em abril
(antes da pandemia, eram de cerca de
9%) e a perda de alunos àquela época
já girava em torno de 10%. Ainda segundo a pesquisa, entre 30% e 50%
das escolas particulares de pequeno
e médio porte do Brasil estão sob o
risco de falência.
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Opinião

A importância da Ciência transcende a obtenção de vacinas para a Covid
A pandemia da Covid-19
ativou o sinal vermelho em
todo o planeta, devido ao
desconhecimento da biologia do vírus causador da
doença, pela vertiginosa
contaminação da doença,
pelos altos índices de óbitos e pelos efeitos sociais e
econômicos da pandemia.
Cientistas de todo o planeta
tentam desenvolver vacinas
para a prevenção da doença. O desenvolvimento de
várias vacinas, estão sendo
estudadas na fase 03 com
o objetivo de testar as suas
eficácias em numerosos/as
voluntários/as. Certamente
teremos sucesso nessa empreitada.
É absolutamente fundamental que todos os habitantes do planeta, de todas as
classes sociais, tenham acesso a essas vacinas. Os cientistas brasileiros, em várias
Universidades e Institutos
de Pesquisas estão desempenhando um papel importante

para nos livrarmos dessa nefasta pandemia.
Uma pergunta frequente
é sobre o papel do cientista
e da ciência no desenvolvimento brasileiro. A resposta
é que na Era do Conhecimento que vivemos, a ciência e os cientistas terão um
papel fundamental.
O desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil
teve marcos importantes: a
criação do Museu Nacional
(1818), primórdios da Fundação Oswaldo Cruz (1900),
criação do Instituto Butantan
(1901), fundação da Academia Brasileira de Ciências
(1916), fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (1948),
fundação do ITA (1950),
criação do CNPq (1951),
criação da Capes (1951),
criação da Fapesp (1960),
criação da Finep (1967),
criação da Embrapa (1972),e
a criação do Ministério da
Ciência e Tecnologia (1985).

Podemos nos orgulhar
de cientistas brasileiros que
deixaram como legado contribuições marcantes. Entre
eles, Alberto Santos Dumont, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Celso Furtado,
Joahana Dobereiner, Milton
Santos, Ruth Nussensweig,
Luiz Hildebrando Pereira da
Silva, Maria Deane, Bertha
Becker, Paulo Freire, Cesar
Lattes, Otto Gottlieb e Mario Schenberg. Temos mais
de uma centena de Sociedades Científicas coordenadas
pela Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência
(SBPC) que tem estreita parceria com a Academia Brasileira de Ciências (ABC) em
defesa da Ciência brasileira.
Estamos testemunhando
uma fragilização no nosso
desenvolvimento científico
e tecnológico pela redução
de investimentos, que certamente terá graves consequências no nosso desenvolvimento social e econômico.

Os/as doutores/as, em várias
áreas de conhecimento, não
estão sendo absorvidos/as
adequadamente em universidades, institutos de pesquisas e no setor produtivo.

Grupos de
pesquisas que
levaram anos
para serem
construídos
poderão ser
desativados
Se o processo de desmonte não for interrompido, teremos um êxodo de cientistas
brasileiros para países avançados onde a Ciência é valorizada. A inserção do Brasil
na Era do Conhecimento é
uma questão de soberania. A

reversão do presente quadro
deve ser rápida, pois grupos
de pesquisas que levaram
anos para serem construídos
serão desativados.
Apesar de a Ciência brasileira não ter tido o apoio
necessário, na formação
de cientistas, no fomento à Ciência, Tecnologia
e Inovação, incluindo dificuldades na aquisição e
insumos e equipamentos,
houve avanços importantes, graças à energia e aos
esforços dos/as cientistas
brasileiros/as.
Por iniciativa do CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) temos o maior
celeiro de formação científica, o Programa de Iniciação
Científica para estudantes do
ensino básico e universitário.
Temos também um robusto
sistema de pós-graduação
(mestrado e doutorado).
Estamos preparados para
dar um salto no nosso Sis-

tema de Ciência e Tecnologia, que será o grande passo para conquistarmos uma
sociedade humana honrada,
justa, fraterna, harmoniosa
e feliz. Vamos construir um
desenvolvimento científico
e tecnológico com humanismo.
É pertinente lembrar o
pensamento de Mahatma
Gandhi: “Os sete pecados
capitais responsáveis pelas injustiças sociais são:
riqueza sem trabalho, prazeres sem escrúpulos, conhecimento sem sabedoria,
comércio sem moral, política sem idealismo, religião
sem sacrifício e ciência sem
humanismo”.

de Portugal chegava ao Brasil, e o tom continuava ríspido. As Cortes criticavam
os “privilégios” brasileiros,
exigiam o retorno do regente
e chamavam José Bonifácio
de traidor. Essa nova carta
fez com que a Princesa Leopoldina convocasse uma
sessão extraordinária na qual
foi decidida a independência
do Brasil.
Na realidade, a Princesa
Leopoldina se decidiu pela
Independência e D. Pedro
apenas a proclamou, dias depois, já que as notícias trazidas de Portugal e a decisão
dessa sessão extraordinária,
liderada pela Princesa Leopoldina, foram levadas para
D. Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O mensageiro Paulo Bregaro alcançou a comitiva de D. Pedro,
em 7 de setembro de 1822,
às margens do Rio Ipiranga.
Ao inteirar-se da situação, o
regente realizou o Grito da
Independência.
Depois de alguns anos em
guerra, a independência do
Brasil foi reconhecida por
Portugal em 1824. Nesse período de 1822 a 1824, o Brasil começava a organizar-se
como nação independente,
enquanto derrotava as províncias que ainda eram leais
a Portugal.
Depois da independência, o Brasil começou a
organizar-se como nação.
A primeira decisão tomada
foi a forma de governo a ser
imposta aqui. O Brasil optou
por transformar-se em uma
monarquia e não em uma
república. Como monarquia,
o país precisava de um monarca, e, assim, D. Pedro foi
aclamado e coroado imperador do Brasil, tornando-se D.
Pedro I.
O período que D. Pedro I
governou o Brasil ficou conhecido como Primeiro Reinado, e o seu reinado ficou
marcado pelo autoritarismo.
Um símbolo disso foi a primeira Constituição de 1824,
que foi outorgada, para atender aos caprichos de D. Pe-

dro I. O imperador acabou
renunciando em 1831, sendo
sucedido por seu filho, D.
Pedro II. Uma regência foi
criada para governar em seu
lugar até que ele atingisse a
maioridade.
Da chegada da família
real portuguesa ao Brasil,
da ascensão e renúncia de
D. Pedro I, da sucessão por
D. Pedro II, e seu longo reinado, até a Proclamação da
República, em 1889, aos
dias atuais, o Brasil vem trilhando uma longa estrada,
enfrentando turbulências na
Velha e na Nova República,
com caudilhos, deposições,
ditaduras, impeachments e
períodos democráticos.
O que o país ainda não conquistou, por causa dos interesses escusos de muitos dos
políticos e também pela má
qualidade do voto depositado
nas urnas, pela má escolha de
representantes nos parlamentos nacional, estadual e municipal, é a consciência de que o
voto amadurecido pode transformar esse país, que anseia
por liberdade social, independência econômica, respeito
à diversidade de gênero, que
luta por educação para todos
com inclusão social, segurança, saúde, habitação e preservação do seu meio ambiente e
moralidade na política.
No momento em que se
comemora a Independência
do Brasil, faz-se mister refletir com profundidade, já
que 15 de novembro se aproxima, e será esse o dia em
que serão eleitos prefeitos e
vereadores. Votar consciente
é a única forma de transformar e mudar o cenário brasileiro, que vive momentos de
grande instabilidade econômica, social e política, sem
respeito aos valores éticos,
morais e humanos.
É hora de renovar. É chegado o momento de se pensar no Brasil, no seu progresso e estabilidade.

q Isaac Roitman

Professor emérito da
Universidade de Brasília,
pesquisador emérito do
CNPq, membro da Academia
Brasileira de Ciências e do
Movimento2022-2030 o Brasil
que queremos.

Da Independência às eleições de novembro
Na última segunda-feira,
o Brasil comemorou o Dia
da Independência. Dessa
vez, sem desfiles pomposos
e festividades maiores, em
virtude de se viver ainda o
período da pandemia. Mesmo assim, e sempre burlando as orientações da OMS,
o presidente da República,
sem o uso de máscara e não
mantendo o distanciamento, esteve na Esplanada dos
Ministérios, para cumprimentar os seus seguidores,
na ocasião acompanhado da
primeira-dama, que portava
a máscara recomendada.
Com ou sem eventos festivos, o dia 7 de setembro
precisa ser lembrado e comemorado, pois foi justamente nesse dia e em 1822
que um ato de D. Pedro I determinou o fim do laço colonial que existia no Brasil em
relação a Portugal. E, assim,
o Brasil se tornou uma nação
independente. Mas para que
se chegasse a esse dia, personagens importantes da História do Brasil contribuíram
decisivamente, como Pedro
de Alcântara, José Bonifácio e a participação decisiva
da Princesa Leopoldina que,
mais tarde, seria a primeira
Imperatriz do Brasil.
No final de 1807, a família real portuguesa resolveu
mudar-se para o Brasil, por
conta de a invasão francesa
em represália ao fato de os
portugueses terem furado o
bloqueio continental. Essa
transferência, na verdade
uma fuga, fez com que a família real transferisse todo
o aparato administrativo de
Lisboa, para o Rio de Janeiro.
A transferência da corte portuguesa para o Brasil
promoveu uma série de mudanças no país. Com a família real em terras brasileiras,
foi necessário investir no
desenvolvimento do Brasil,
e, como primeira medida,
D. João, que só se tornaria
D. João VI a partir de 1816,
decretou imediatamente a
abertura dos portos brasilei-

ros às nações amigas.
Na prática, essa decisão
colocava fim ao monopólio
comercial que existia e garantia aos comerciantes instalados no Brasil a possibilidade de comercializar, por
exemplo, com a Inglaterra,
a grande potência comercial
do mundo à época. A parceria entre Brasil/Portugal
e Inglaterra intensificou-se
quando foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação, em 1810, garantindo
redução de imposto para as
mercadorias trazidas pelos
ingleses, uma outra ação
empreendida por D. João VI
que muito contribuiu para o
Brasil.
Além das mudanças na
economia, a transferência
da corte trouxe mudanças
para a cultura e ciência, uma
vez que foram construídos
teatros e bibliotecas. Esse
crescimento do cenário científico e cultural do Brasil
possibilitou a vinda de intelectuais e artistas europeus
importantes para o país.
Todas essas mudanças foram realizadas para transformar o Rio de Janeiro em um
local apto a abrigar a corte e as
instituições administrativas de
Portugal. Em 1815, o país foi
elevado à condição de Reino,
e Portugal passou a chamar-se Reino Unido de Portugal,
Brasil e Algarves. Na prática,
o Brasil deixava de ser uma
colônia para tornar-se um ente
igual a Portugal.
Essa medida pôde ser sentida como um interesse de
Portugal de impedir que qualquer ímpeto revolucionário
fosse desenvolvido por aqui.
O domínio português parecia estar assegurado, apesar
de demonstrações de insatisfação, como a da Revolução
Pernambucana, em 1817.
Tudo mudou quando foi
iniciada, em Portugal, a Revolução Liberal do Porto,
três anos mais tarde. Essa foi
uma revolução de caráter liberal que se iniciou em Portugal poucos anos depois da
derrota definitiva de Napo-

leão Bonaparte. A burguesia
portuguesa exigia reformas
que colocassem fim à crise
econômica e política que o
país enfrentava e ainda desejava o fim do absolutismo.
Havia uma grande insatisfação por parte dessa classe
com a liberdade econômica
conquistada pelo Brasil durante o Período Joanino.

boa sobre todas as regiões
do Império português. A intransigência dos portugueses
na relação com os brasileiros
fez com que a disposição da
elite brasileira a negociar
fosse transformada em resistência. Com isso, a agitação
revolucionária no Brasil começou a aumentar e foi impulsionada pela elite do Sudeste. A relação entre Brasil
e Portugal agravou-se por
medidas determinadas pelas
Cortes: o envio de mais tropas portuguesas para o Brasil, a transferência de instituições do Rio de Janeiro
para Lisboa e a exigência do
retorno do príncipe regente.
A reação ao pedido de
retorno de D. Pedro para
Portugal foi negativa, fazendo com que os brasileiros
organizassem o Clube da
Resistência. Foi organizado
um abaixo-assinado contra
o retorno de D. Pedro a Portugal, com 8 mil assinaturas,
em janeiro de 1822. Esse
evento acabou levando ao
Dia do Fico, em 9 de janeiro,
quando D. Pedro anunciou
publicamente que desobedeceria a ordem portuguesa e
permaneceria no Brasil.
Nessa altura dos acontecimentos, a defesa pela
independência começava a
ganhar força nas elites brasileiras. Em maio de 1822,
ficou decidido que as ordens enviadas por Portugal
só teriam validade no Brasil por meio da aprovação
pessoal de D. Pedro, e isso
ficou conhecido como o
“Cumpra-se”. Em junho, foi
convocada uma Assembleia
Constituinte, com a intenção
de elaborar uma Constituição para o Brasil.
A condução do processo
de independência foi realizada, principalmente, por
José Bonifácio, uma vez que
conseguiu imprimir muitas
de suas ideias nas decisões
tomadas e na forma como D.
Pedro administrava o Brasil.
Por fim, veio o rompimento oficial. No final de agosto,
uma carta com novas ordens

Ainda não
conquistamos a
consciência de
que o voto pode
transformar
esse país
Foi a Revolução do Porto
que deu início ao processo
de independência do Brasil,
uma vez que demonstrou que
os interesses existentes entre
metrópole e colônia eram
irreconciliáveis. A pressão
para que D João VI retornasse a Portugal era muito
grande, e a opinião no Brasil
sobre esse tema dividia-se.
Os portugueses desejavam
a restauração do monopólio
comercial, mas a opinião foi
extremamente negativa, pois
demonstrava a intenção das
cortes portugueses de recolonizar o Brasil.
Pressionado por seu povo
e sem saída, D. João VI jurou lealdade à Constituição
portuguesa, em fevereiro
de 1821, e, em abril, partia,
com a corte portuguesa para
Lisboa. Seu filho Pedro de
Alcântara permaneceria no
Rio de Janeiro, como príncipe regente do Brasil.
A partir do retorno de D.
João VI, a relação entre Brasil e Portugal se desgastou,
a começar pela atuação das
Cortes portuguesas e sua relação com os representantes
brasileiros. Os portugueses
demonstraram a intenção de
impor a autoridade de Lis-
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Seguro desemprego: 4,98 milhões de pedidos
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Portugal apoia
microempresários de turismo
Portugal criou uma linha de crédito de € 90 milhões
para atender empresas com menos de 10 colaboradores
e cujo volume de negócio não ultrapasse os € 2 milhões.
O apoio corresponde a € 750 mensais por cada posto que
tenha sido contabilizado no dia 29 de fevereiro, multiplicado por um período de 3 meses, até um máximo de € 20
mil. Do total recebido, 20% pode ser convertido em montante não reembolsável, se a empresa mantiver os postos
de trabalho até o dia 30 de junho de 2021.

Um 7 de Setembro para não ser lembrado
A comemoração de nossa Independência mostrou uma
retomada do turismo, de forma bastante desestruturada,
que precisa ser repensada e reavaliada. Filas enormes nos
atrativos turísticos sem distanciamento, aglomerações
nas praias, ônibus piratas estacionados na orla marítima e
circulação sem máscara de forma acintosa. Fora o presidente da República, que comemorou a data, em Brasília,
mais uma vez sem máscara, permitindo aglomeração e
tocando em várias pessoas ao mesmo tempo.

O que tem para hoje?
Andrea Fonseca, que adora cozinhar, está implantando
um serviço de delivery de congelados com gosto de quero
mais, junto com o marido Claudio e os filhos. O cardápio
semanal, que é confeccionado com produtos frescos, traz
desde opções caseiras até delícias com bacalhau. As compras podem ser feitas através de uma loja virtual prática
no endereço oquetemprahoje.srv.br

Canal no YouTube
Guilherme Beraldo, com 85 mil seguidores, tem feito
do seu canal “Aqui tem fofoca” um espaço privilegiado
para falar dos bastidores do universo das celebridades.
Tudo indica que deve ganhar um programa na televisão.

Antonia Leite Barbosa quer ser
vereadora
Concorrendo pelo Cidadania 23, Antonia Leite Barbosa, responsável pelo importante projeto Agenda Carioca,
nos últimos anos, pretende se tornar vereadora na cidade
do Rio. Diz que a escolha do partido se deu por força de
diretrizes como desarmamento, voto distrital, criminalização da homofobia e respeito à igualdade de gêneros.

A arte de Paulo Cesar Barros Pimenta
Transformar fotos em verdadeiras obras de arte tem
sido o caminho trilhado por Paulo Pimenta. Com uma
técnica que lhe é própria, mostra alegria e generosidade
ao homenagear amigos e personalidades. No momento
está desenvolvendo o faces & dolls, em que mistura bonecas com rostos. Um primor!

Coleta de sangue sem protocolo
Um laboratório, de uma grande rede, perto do Barra
World está prestando um serviço de péssima qualidade,
com um número elevado de pessoas numa única sala de
espera, extremamente pequena, sem senhas de prioridade
para melhor idade. Fica o alerta para as autoridades, que
deveriam fiscalizar a prestação de serviço.

Prêmio na pandemia
O programa Renda Básica de Cidadania, da Prefeitura
de Maricá, é o grande vencedor do Sabre Awards Latin
America, quase um Oscar da Comunicação Corporativa,
na categoria Setor Público, pelo prestigiado Holmes Report. A estratégia do prêmio foi criada e implementada
pelo conceituado jornalista Marcelo Ambrósio.

Meu pensamento da semana
“A Justiça permeia nossas vidas. Nos mostra até onde
podemos ir e tem na Lei Máxima e na divisão dos poderes
o reflexo da democracia. Não nos calemos nunca mais e
lutemos sempre para que os mais vulneráveis sejam protegidos. Não nos aflijamos com reações e discursos de
poderosos que não querem respeitar o pensamento plural
e se acham acima da Lei. Criaram Códigos pessoais e desafiam a Humanidade. Cometem crimes hediondos e não
são levados para a Corte de Haia. Conseguem sobreviver
não sei como. Façamos de nosso caminhar a luta diária
para o cumprimento da Lei, mas sobretudo de forma
idêntica para todos. Sejamos porta-vozes sempre dos que
não sabem se defender ou às vezes não podem!”

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

No acumulado
até agosto as
requisições são
7,5% maior do
que em 2019

Levantamento divulgado
nesta quinta-feira pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia mostram que chegou a 463.835
o número de requerimentos de seguro-desemprego,
na modalidade trabalhador
formal, pedidos no mês de
agosto, representando uma
queda de 18,2% na comparação com o mesmo mês do

ano passado, em que foram
contabilizados 567.069 requerimentos.
No acumulado de janeiro
até agosto, foram contabilizados 4.985.057 pedidos de
seguro-desemprego, aumento de 7,5% em comparação
com o mesmo período de
2019 (4.635.454).
O levantamento considera os atendimentos presenciais - nas unidades do Sistema Nacional de Emprego
(Sine) e das Superintendências Regionais do Trabalho
- e os requerimentos virtuais.
Do total de pedidos feitos, 297.188 (64,1%) foram
realizados via web, seja por
meio do portal gov.br ou por
meio da Carteira de Trabalho Digital. Os três estados

com maior número de requerimentos foram São Paulo (138.397), Minas Gerais
(51.200) e Rio de Janeiro
(37.348).
Sobre o perfil dos solicitantes, 40,1% eram mulheres
e 59,9% homens. A faixa etária que concentrava a maior
proporção de requerentes era
de 30 a 39 anos, com 33%.
Em termos de escolaridade,
59,2% tinham ensino médio completo. Em relação
aos setores econômicos, os
pedidos estiveram distribuídos entre serviços (43,2%),
comércio (26,4%), indústria
(14,7%), construção (9,7%)
e agropecuária (4,8%).
Acumulado do ano
Do total de requerimen-

tos ao longo de 2020, 55,6%
(2.771.584) foram realizados pela internet, seja por
meio do portal gov.br ou
pela Carteira de Trabalho
Digital. No mesmo período
de 2019, apenas 1,6% dos
pedidos (73.661) foram realizados via internet.
As Superintendências Regionais do Trabalho reforçaram as ações para garantir
o atendimento não presencial aos cidadãos durante
o período da pandemia da
covid-19. Foram disponibilizados canais adicionais de
atendimento remoto. Para
dúvidas e esclarecimentos, o
empregado pode acionar as
superintendências por meio
de formulário online ou ainda pelos telefones disponíveis na internet.

Fux defende ‘Democracia não é silêncio,
mas voz ativa em concordância forjada’
“Democracia não é silêncio, mas voz ativa em
concordância forjada. É debate. Nada floresce quando a semeadura é feita em
terreno árido para além da
Constituição”. O recado aos
demais Poderes do país foi
dado pelo ministro Luiz Fux
em seu discurso ao assumir,
nesta quinta-feira, a presidência do Supremo Tribunal
Federal (STF), em substituição a Dias Toffoli, que ficou
à frente da Corte no último
biênio. A ministra Rosa Weber será sua vice.
Ao defender o trabalho
do STF, Fux pontuou que
o tribunal foi responsável
por “decisões fundamentais
para o bom funcionamentos

IGP-M sobe
4,41% no
primeiro decênio
deA setembro
taxa em 12 meses passoO Índice Geral de Preços
- Mercado (IGP-M) subiu
4,41% no primeiro decêndio
de setembro. No primeiro
decêndio de agosto, este índice havia registrado taxa de
1,46%. Com este resultado,
a taxa em 12 meses passou
de 11,61% para 18,01%. O
índice é aplicado em larga
escala para atualização de
muitos contratos como aluguel, prestação de serviços
e em várias situações que
requerem atualizações periódicas. Sua metodologia de
cálculo difere dos índices
que medem comportamento de preços de produtos de
consumo.
“Nesta edição, a principal contribuição para aceleração do IGP-M partiu
do IPA, cuja taxa passou de
1,85% para 6,14%, sendo
este o maior resultado desde julho de 1994, quando
o índice subira 17,95%. A
principal fonte de pressão
no índice ao produtor partiu
dos preços das matérias-primas brutas que avançaram
11,37% sob influência das
altas captadas para o minério de ferro (20,08%) e para
a soja (11,48%)”, afirma
André Braz, coordenador
dos Índices de Preços, do
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação
Getúlio Vargas (FGV).
O Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA) subiu
6,14% no primeiro decêndio de setembro. No mesmo
período do mês de agosto, o
índice subira 1,85%. Na análise por estágios de processamento, os preços dos bens
finais subiram 2,70% em
setembro, após variar 0,90%
em agosto. A principal contribuição para este movimento partiu do subgrupo
alimentos processados, cuja
taxa passou de 1,92% para
6,01%.

dos Poderes e o funcionamento do sistema republicano”. Ressaltou que no plano
da cidadania, o STF assumiu posição importante na
garantia de liberdades individuais e que a Corte elaborou o “resgate da identidade
dos historicamente vulneráveis”, mas que passou a
ocupar um “protagonismo
deletério” quando decide
questões que deveriam ter
sido decididas no Parlamento brasileiro.
“Os poderes devem resolver seus próprios conflitos
e arcar com as consequências das suas decisões”.Fux
apontou que é preciso dar
um basta na judicialização
em temas em que “a posição

política deva reinar. É fundamental para a harmonia entre os Poderes. Devolvendo
à arena política temas que
não lhes competem à luz da
Constituição”.
Fux afirmou que sua gestão terá cinco eixos: proteção dos direitos humanos e
meio ambiente, garantia de
segurança jurídica, combate à corrupção, incentivo ao
acesso à justiça digital e a
desobstrução do Supremo.
Também disse que vai implementar um Observatório
de Direitos Humanos com
participação de lideranças
nacionais e implementar o
Inova STF, um laboratório
de juristas, tecnólogos e
pesquisadores para arqui-

tetar soluções em tecnologia jurisdicionais. Fux
prometeu ainda criar juízos
100% digitais, em que atos
processuais serão realizados de forma eletrônica e
remota.
O novo presidente do STF
disse que vai implementar
um Observatório de Direitos
Humanos com participação
de lideranças nacionais. Vai
implementar o Inova STF,
um laboratório de juristas,
tecnólogos e pesquisadores
para arquitetar soluções em
tecnologia
jurisdicionais.
Fux prometeu ainda criar juízos 100% digitais, em que
atos processuais serão realizados de forma eletrônica e
remota.

ARGON GESTAO DE RECURSOS LTDA. CNPJ/MF Nº 10.736.117/0001-91
Extrato da Ata da Reunião de Sócios realizada em 15/04/2020. Data e Local: As 10:00 hs do dia 15/04/2020, na
sede social, à Av. das Américas 2480 BL 05 - Sala 314 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro. Presença: Sócios
representando a totalidade do capital social. Composição da mesa: Presidente: Gonçalo Cristovam Meirelles de
Araujo Dias. Secretário: Paulo Cezar Rodrigues Pinho da Silva. Convocação: Dispensada Ordem do dia: Redução
do capital social nos termos do art. 1082 II do CCB. Deliberações: Tomadas por unanimidade de votos. Fatos
ocorridos: a) Nos termos do art. 1.082, inciso II, da Lei 10.406/02, deliberada a redução do capital social,
inteiramente integralizado, em R$ 470.000,00, tendo em vista seu excessivo valor em relação ao objeto social,
reduzindo-o de R$ 1.698.809,00 para R$ 1.228.809,00. b) O montante da redução de capital será devolvido aos
sócios na proporção de suas respectivas participações no capital social, em moeda corrente nacional, após o
arquivamento da Alteração Contratual resultante na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, e transcurso do
prazo de oposição de credores previsto no § 1º do art. 1084 da Lei 10.406/02. c) Os sócios autorizam a
administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da redução de
capital ora aprovado. Rio de Janeiro, 15/04/2020. Gonçalo Cristovam Meirelles de Araujo Dias (Presidente).
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 2ª Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 8ª e 9ª
Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A (“Emissora”). A Emissora, inscrita no
CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677, nos termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da 8ª e 9ª Séries da sua 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão”, “CRI”,
e “Termo de Securitização”, respectivamente), vem pela presente, convocar os titulares dos CRI, para a Assembleia
Geral de Titulares de CRI da 8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários
S.A. (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 17/09/2020, às 16 horas, em segunda convocação, em virtude da não
instalação, por falta de quórun, da AGT no dia 03 de setembro de 2020. Conforme autorizado pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, o procedimento de votação se dará por meio de
consulta formal (“Consulta Formal”). A Emissora recebeu, em 04 de agosto de 2020, da Socicam Administração, Projetos
e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Socicam”), carta informando que o avanço
da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, se estendeu por prazo maior do que o estimado,
com consequências negativas, principalmente no setor de infraestrutura de transporte de passageiros, e solicitando
convocação de nova assembleia geral de titulares. Adicionalmente, a Emissora recebeu da SLW Corretora de Valores
e Câmbio Ltda (“Agente Fiduciário”), em 16 de julho de 2020, comunicado informando que haviam oficializado a sua
mudança de objeto social, e que deixariam de atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, se
vendo obrigados à renunciar às suas funções exercidas no âmbito da Emissão. Em paralelo, indicaram como instituição
financeira substituta, a Planner S.A. Corretora de Valores (“Novo Agente Fiduciário”) Assim sendo, a Emissora convoca os
titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia:(i) Deliberar pela repactuação da Emissão, concedendo
carência à Socicam, nos termos abaixo detalhados: a) de 3 (três) meses, a contar da parcela vincenda no mês de agosto
de 2020, de forma retroativa (“Carência Total”), sendo que as parcelas compostas por juros e amortização não pagos
durante o período da Carência Total, serão incorporados ao saldo devedor dos CRI; b) de 6 (seis) meses, no pagamento
das parcelas de amortização dos CRI (“Carência de Principal”), após o período de Carência Total; c) com a aprovação da
carência, conforme acima definida, serão implementadas as seguintes condições de contrapartida (“Contrapartida”) aos
Titulares: • interrupção de qualquer pagamento relativo ao CRI Subordinado; • durante os períodos de Carência Total e
de Carência Parcial, qualquer arrecadação de créditos imobiliários será utilizada para amortização extraordinária mensal
dos CRI Sênior (“cash sweep”), sem multa de pré- pagamento; • após o período de Carência Parcial, mensalmente, após
o pagamento das obrigações repactuadas dos CRI, qualquer arrecadação de créditos imobiliários adicional será utilizada
para amortização extraordinária mensal dos CRI Sênior (“cash sweep”), sem multa de pré-pagamento; • obrigação da
Socicam em não realizar qualquer distribuição de lucros à controladora FMFS Participações e Empreendimentos Ltda
(“FMFS”) e de não realizar transações de qualquer espécie com as partes relacionadas acionistas da FMFS; • será pago
aos Titulares dos CRI Sênior, mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis após a data de pagamento de cada prestação
dos CRI repactuados, um prêmio de repactuação (“waiver’s fee“) de 0,0830% calculado sobre o saldo devedor dos CRI
Sênior após o pagamento da última prestação paga; • inclusão como fiador da Emissão o Sr. José Mário Lima de Freitas,
inscrito no CPF sob o n. 048.426.288-20. A Socicam se obriga, ainda, a incluir futuramente como fiadores ou avalistas
adicionais nesta Emissão, qualquer outro eventual fiador ou avalista que vier a constar de qualquer operação de mercado
de capitais vinculada à Socicam (incluindo todas as empresas do grupo, controladas ou controladoras), tais como, mas
não se limitando, a debêntures, CRI, notas estruturadas, etc, sob pena de vencimento antecipado da Emissão; d) As
condições de Contrapartida serão interrompidas após o saldo devedor do CRI Sênior repactuado ser reduzido pelas
amortizações extraordinárias, até que se atinja, no mínimo, o saldo devedor dos CRI Sênior na sua curva original. (ii)
A suspensão temporária das obrigações pecuniárias da Socicam e dos fiadores da Emissão, no período de carência,
mantendo todas as demais condições da repactuação realizada no âmbito da assembleia geral de titulares de 28 de abril
de 2020; (iii) aprovação da Planner, como instituição financeira que substituirá o Agente Fiduciário das funções de agente
fiduciário e de instituição custodiante dos CRI. Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação dos titulares
com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal
manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) dos documentos que comprovem a representação do titular, incluindo
mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de
identificação dos signatários, e ser encaminhada, até o dia 16/09/2020 aos cuidados do Agente Fiduciário e da Emissora
por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia,
para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando a maioria simples dos CRI em circulação
(“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos
CRI. A Emissora e o Agente Fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se qualquer matéria constante da Ordem do Dia,
estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo,
mas não se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão
(“B3”), entidade onde os CRI encontram-se depositados, podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de
inadimplente para adimplente, caso seja necessário, estando autorizados a tomarem todas as providências nesse sentido.
A presente convocação da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas por meio da Consulta Formal, será
enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos CRI,
bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora,
conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser
solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A
consolidação dos votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 18 de setembro de 2020. Rio de Janeiro,
09 de setembro de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI
da 8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. de 17 de Setembro de 2020.
Anexo I. Termo de Apuração de Votos. Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( )
NÃO ( ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ).
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:
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Eleições: fake news pede decisão
rápida da justiça eleitoral
O prazo médio de cinco dias da Justiça Eleitoral para
o julgamento de uma ação de direito de resposta não é
suficiente para reduzir os danos de uma fake news para
uma candidatura política. Foi o que afirmou o ex-ministro
da Justiça e da Controladoria Geral da União (CGU) Torquato Jardim. Ele defende que os ataques sejam respondidos prontamente, nos espaços do candidato, enquanto
se aguarda a resposta do juiz eleitoral. Para ele, a demora
na decisão judicial pode causar danos irreversíveis para a
candidatura.

Deputado Jair Bittencourt

Vacinação prorrogada e ampliada
A Alerj aprovou o projeto de lei que prorroga por mais
um ano a vacinação contra o HPV de adolescentes que
completaram 15 anos, idade máxima para imunização na
rede pública, e que por causa do isolamento social da pandemia Covid-19 ficaram impedidos de serem vacinados.
O autor da proposta é o deputado Jair Bittencourt (PP).
Na Câmara do Rio, os vereadores aprovaram a vacinação
contra o HPV na rede municipal de ensino.

Energia solar
Os incentivos fiscais para geradores de energia solar no
estado do Rio foram prorrogados até 31 de dezembro de
2022, com a aprovação na Alerj de projeto de lei, cujo um
dos autores é o presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT). O objetivo é incentivar o aumento da produção
dessa energia limpa e renovável

Alerj: proposta beneficia animais de rua
De autoria da deputada Rosane Félix (PSD), tramita na
Alerj o projeto de lei que concede o selo “Amigos dos
Animais” às empresas que doarem produtos de linha pet
para associações e grupos que promovem assistência e
alimentação de animais de rua. A proposta já teve parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
e será votado em plenário. Na Câmara do Rio, o vereador Dr. Marcos Paulo (Psol) apresentou projeto de lei
que obriga motoristas, motociclistas e ciclistas a prestar
socorro a qualquer animal que tenha atropelado nas vias
públicas no Município do Rio.

Deputado Rodrigo Bacellar

E segue o processo de impeachment
Terminou esta semana o prazo legal para o governador afastado Wilson Witzel apresentar defesa à comissão
formada na Alerj para analisar o pedido de impeachment
contra ele. As alegações da defesa do governador já foram
entregues, e o relator da comissão, deputado Rodrigo Bacellar (SDD), tem até a próxima quarta-feira para entregar
o relatório final. A votação em plenário do relatório está
marcada para a sessão da próxima quinta-feira (17).

Escola de Homens retoma
atividades no TJ-RJ
Criada em 2009 no Tribunal de Justiça do Rio, a Escola
de Homens é voltada para homens acusados de agredir
mulheres. Nesse período, passaram por lá mais de 1.700
alunos, com média de 8% de reincidência. As aulas, que
foram suspensas por cinco meses por causa da pandemia,
aconteciam 2 vezes por semana com grupos de 15 homens
por 2 horas por um período de 2 meses, agora vão acontecer todos os dias em grupos de 6 pessoas para melhor
atender aos participantes. Os autores da violência doméstica são encaminhados à escola por determinação judicial.

Réveillon no Rio não terá público

A virada do ano de 2020
para 2021 na praia de Copacabana e em outros bairros
da cidade não terá a presença de público, como tradicionalmente acontece, por
conta do coronavírus. A festa
do réveillon será transmitida
de forma virtual ao vivo pela
internet no canal oficial da
Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur) no
Youtube, com intérpretes de
libras em todas as apresentações.
Está prevista ainda a possibilidade de transmissão
pela TV aberta ou fechada.
A Riotur pretende oferecer
atrações musicais nos principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, com
apresentação de grandes
artistas da cena nacional e
internacional e acendimento
de luzes a laser, entre diversos efeitos visuais.
“O Réveillon Rio 2021
terá um novo modelo, de-

vido ao cenário em que o
mundo se encontra com a
pandemia da Covid-19, e
o formato será diferente do
que já tivemos na cidade.
Teremos o réveillon da responsabilidade social e não
incentivaremos as pessoas
a irem às ruas. Além disso, a iniciativa privada terá
uma oportunidade única
para criar um réveillon que
seja marcante, traduzindo
o sentimento de esperança
e desejo de que tenhamos
um ano melhor”, disse o
presidente em exercício da
Riotur, Fabrício Villa Flor
de Carvalho.
Ele ressaltou que o novo
réveillon deve ser de renovação e reflexão, com um ato
de respeito e uma homenagem às vítimas e aos profissionais que estão na linha de
frente de combate à pandemia. “Agora, com o Caderno
de Encargos e Contrapartidas já publicado, aguarda-

mos as propostas das empresas que queiram fazer parte
dessa virada de ano especial
com projetos criativos e que
estejam em harmonia com a
realidade atual”, acrescentou
Carvalho.
A Riotur, publicou nesta
quinta-feira, no Diário Oficial do Município, a Convocação do Caderno de Encargos e Contrapartidas para
o Réveillon Rio 2021. Os
interessados poderão obter
o documento e seus anexos
na sede da Empresa de Turismo, na Cidade das Artes,
na Barra da Tijuca, ou pelo
e-mail selecaopublica.riotur@gmail.com.
As empresas interessadas
deverão comunicar seu interesse em apresentar propostas no mesmo e-mail, até as
17h do dia 22 de outubro.
Depois, as propostas serão
apresentadas unicamente no
dia 27 de outubro deste ano.
A empresa organizadora

eleita apta para realizar o
evento será encarregada de
toda a organização, desde o
desenvolvimento do projeto, que será julgado dentre
outros itens pelo seu ineditismo e criatividade, passando pela infraestrutura
até a pós-produção do evento da virada. Além disso, a
empresa ficará responsável
pela viabilização financeira
do projeto, devendo obter
patrocínio. Será permitida
apenas uma marca assinando como “apresentado por”
e até oito marcas assinando
como “patrocínio”.
Todos os itens contidos
no Caderno de Encargos
e Contrapartidas são uma
orientação mínima com exigências básicas para as empresas apresentarem os seus
projetos e propostas que devem estar de acordo com as
regras de ouro do Plano de
Retomada da Cidade do Rio
de Janeiro.

Taxas de juros de empréstimos caíram em agosto
As reduções da taxa básica de juros (Selic) e de depósitos compulsórios puxaram a queda, em agosto, das
taxas de juros de operações
de crédito. Os dados são do
balanço da Associação Nacional dos Executivos de
Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac).
De acordo com o diretor
executivo Miguel Ribeiro
de Oliveira, que assina o relatório, também é possível
relacionar o cenário a aportes destinados pelo governo

federal para o pagamento
de folhas de empresas de
pequeno e médio portes.
Ele ainda destaca a renegociação de dívidas com juros
menores e a redução de juros
para não agravar ainda mais
o quadro de inadimplência
e solvência das empresas e
pessoas físicas.
Entre março de 2013 e
agosto de 2020, constatou-se uma redução da Selic da
ordem de 5,5 pontos percentuais (redução de 72,41%).
A taxa passou de 7,25% ao

ano, em abril de 2013, para
2% ao ano, em agosto de
2020.
Segundo a análise, a taxa
de juros média para pessoa física apresentou uma
redução de 0,03 ponto percentual no mês (0,65 ponto
percentual no ano). O valor
corresponde a uma redução
de 0,53% no mês (0,70% em
doze meses). A variação foi
de 5,62% ao mês (92,73% ao
ano), em julho, para 5,59%
ao mês (92,08% ao ano), em
agosto. Trata-se da menor

taxa de juros registrada desde novembro de 2013.
A taxa de juros para pessoa jurídica foi reduzida em
0,04 ponto percentual no
mês (0,66 ponto percentual
no ano), correspondente a
uma redução de 1,35% no
mês (1,57% em doze meses). Em julho de 2020, era
de 2,97% ao mês (42,08%
ao ano), caindo para 2,93%
ao mês (41,42% ao ano)
em agosto, quando atingiu
o menor nível da série histórica.
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Valor do 13º será impactado pelas
suspensões dos contratos de trabalho
O programa do governo que permitiu a suspensão ou a redução de contratos de trabalho durante a pandemia
da Covid-19 deve ter impacto no valor do 13º salário no final do ano. A
medida, criada em abril e com o prazo
prorrogado recentemente para até 180
dias, permitiu às empresas suspender
os contratos de seus funcionários ou
optar por reduzir as remunerações e as
jornadas, de forma proporcional, em
25%, 50% ou 70%. Os funcionários
ainda passaram a ter o direito à estabilidade pelo tempo equivalente à suspensão ou à redução e tiveram os seus
salários cobertos pelo governo até o
limite do teto do seguro-desemprego
(R$ 1.813,03). Especialistas destacam que a suspensão do contrato, por
se tratar de uma paralisação da prestação do serviço, não obriga a empresa a pagar salários naquele período
estabelecido e o tempo de trabalho
também não é computado para fins do
pagamento de benefícios, como o 13º
salário.
Segundo Lariane Del Vechio, advogada especialista em Direito do Trabalho, sócia da Advocacia BDB, deve
impactar no recebimento do 13º salário
o fato do Governo Federal prorrogar o
período de suspensão dos contratos de
trabalho “Muitos trabalhadores terão a
infeliz surpresa na hora do pagamento,
isso porque o período em que teve o
contrato suspenso não será computado,
o que poderá reduzir o valor do 13º salário”, alerta.
Lariane Del Vechio explica que o benefício é calculado com base no salário
do mês de dezembro do ano corrente.
“A primeira parcela deve ser paga até
o dia 30 de novembro e, a segunda, até
o dia 20 de dezembro. A gratificação é
paga proporcionalmente aos meses trabalhados, sendo computados os meses
em que se houve o efetivo labor por 15

dias ou mais”, afirma.
A advogada aponta que o programa
emergencial do governo irá impactar o
cálculo no caso do funcionário que ficou
por mais de 15 dias sem trabalhar em um
mesmo mês, o que faz com que todo o período não seja computado. “A suspensão
do contrato de trabalho é uma paralisação
do serviço, não existindo obrigação de
pagamentos de salário e consequentemente não será computado como tempo
de serviço. Se o funcionário tiver o contrato suspenso por quatro meses inteiros,
ele vai receber o 13º correspondente somente a oito meses”, diz.
Por exemplo, um trabalhador que
teve o contrato suspenso por quatro meses inteiros, onde não trabalhou ao menos 15 dias no mês, e tem como salário
no mês de dezembro R$ 2.000,00 - e
receberia este valor de décimo terceiro,
caso houvesse trabalhado os 12 meses
do ano - deverá receber R$ 1.333,33,
descontado o período de suspensão de
seu contrato.
Ruslan Stuchi, advogado trabalhista
e sócio do escritório Stuchi Advogados,
destaca que os trabalhadores que tiveram
os contratos reduzidos também podem
ser afetados desde que a mudança atinja
o último mês do ano. “De acordo com o
método de contagem, a redução pode interferir se ela for feita em dezembro, uma
vez que o cálculo leva em consideração o
valor que o indivíduo recebeu nesse mês.
Se ele passar a receber apenas 50% do
que ganhava, a sua gratificação vai levar
em consideração apenas essa quantia”,
calcula.
O especialista lembra que a concessão do 13º salário tem impacto em toda
a economia nacional. “Além de permitir
que os trabalhadores e as trabalhadoras
quitem dívidas e consumam diferentes
tipos de produtos e serviços, permite,
quando possível, que façam alguma
poupança. O 13° é um dinamizador

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS
AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 30.042.097/0001-66 INSC. MUNICIPAL 0133167-1
NIRE nº 334.0000904-5
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) – 22/09/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente da COOPERATIVA MISTA DE
TRABALHO DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO
RIO DE JANEIRO – COOPERTRAMO no uso das prerrogativas que lhe
confere o Estatuto Social, convoca os senhores Cooperados a reunirem-se
em Assembléia Geral Extraordinária - (AGE) a realizar-se em 22 de Setembro de 2020 (terça-feira), na sede da cooperativa, Rua Barros Barreto
n° 30, Bonsucesso RJ, em primeira convocação às 12:00 horas com 2/3
de Cooperados, em segunda convocação às 13:00 horas com metade e
mais um Cooperado e, em terceira e última convocação às 14:00 horas com
um número mínimo de 20 Cooperados, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1º) Ratificação de Demissão de Funcionários; 2º) Análise e
deliberação sobre a revisão do método de taxa para os novos cooperados,
com proposta de isenção de até 90 dias para permuta, para os cooperados
que NÃO possuam Autonomia; 3º) Análise e deliberação sobre a revisão
do método de taxa para os novos cooperados, com proposta de isenção
de até 30 dias para permuta, para os cooperados que possuam Autonomia; 4º) Deliberação sobre a exclusão da Certidão de Distribuição (Ações
e Execuções) da Justiça Federal para ingresso na Cooperativa; 5º) Análise
e deliberação sobre a formalização do Acordo ou Termo de Confissão de
Dívida; 6º) Análise e deliberação sobre sanções de inadimplência (TAXA) do
Cooperado; 7º) Análise e deliberação sobre a aplicação do QRT – ÉTICA;
8º) Aprovação de aquisição de empréstimo bancário e forma de pagamento.
9º) Análise e deliberação sobre a prorrogação do FAC(Fundo de Assistência
ao Cooperado) – Coop. 106; 10º) Análise e deliberação sobre a prorrogação
do FRV(Fundo de Recuperação de Veículos) - Coop. 292; 11º) Análise e deliberação sobre o rateio das despesas suportadas pela cooperativa no período da Pandemia; 12°) Prestação de contas do Conselho de Administração.
Acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Balanço;
Demonstrativo das sobras apuradas decorrentes da insuficiência das Contribuições para cobertura das despesas da sociedade; Relatório de gestão;
Parecer do Conselho Fiscal. 13°) Destinação das sobras apuradas ou rateio
das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura
das despesas da sociedade, deduzindo-se no primeiro caso as parcelas
para os fundos obrigatórios; 14º) Eleição dos componentes do Conselho
Fiscal e Conselho Ética e Qualidade e Conselho Consultivo e Deliberativo;
15°) Fixação de valor da gratificação de representação para o Conselho de
Administração, bem como o da cédula de presença para os demais Conselheiros, Vogais e Fiscais pelo comparecimento às respectivas reuniões; Para
efeito de quorum (64) Cooperados. Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2020.
Alair Silva Gonçalves - Diretor Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO
E SIMILARES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA ALIENAÇÃO/VENDA
E/OU EMPRÉSTIMOS/HIPOTECA DE IMOVEIS
O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, convoca todos os associados quites e em condições de voto,
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em
data de 15/09/2020, às 09:00 horas, na Rua do Senado No. 264, Rio de
Janeiro, RJ, Telefone (21) 2221.6007, a fim de deliberarem, por escrutínio
secreto, sobre os assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: a –
autorização para a venda/alienação de todos os imóveis de propriedade do
Sindicato, cujas descrições e matrículas serão detalhados na Assembléia;
b – autorização para a obtenção de empréstimos junto às instituições
financeiras mediante hipoteca de um ou alguns dos imóveis, caso não seja
aprovada a venda/alienação de um ou alguns deles. Os recursos obtidos
pela venda ou hipoteca dos imóveis do sindicato serão utilizados no cumprimento do orçamento anual da entidade do corrente ano-base (2020),
haja vista que as receitas previstas foram drasticamente reduzidas em
face dos reflexos econômico-financeiros da PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.
Eventuais sobras serão utilizadas no orçamento do ano-base 2021 e
subsequentes, se for o caso. Em primeira convocação e para que a Assembléia se instale na data e horário marcado, o quorum para instalação/
funcionamento da mesma será o da maioria dos associados quites e em
condições de voto (Estatuto Social, art.120, caput). Em segunda convocação e para que a Assembléia se instale após transcurso de 10 (dez) dias
da primeira convocação, ou seja, em data de 25/09/2020, às 09:00 horas,
com qualquer número de associados com direito a voto, sendo certo que a
decisão somente terá validade se adotada pelo mínimo de dois terços dos
presentes (Estatuto Social, artigo 120, §§2º. e 3º.). A venda dos imóveis
cuja alienação/venda for aprovada pela Assembléia, será efetuada pela
Diretoria da entidade, após avaliação e parecer do Conselho Fiscal, mediante concorrência pública com lance(s) mínimo(s), com Edital publicado no
Diário Oficial da União e na imprensa diária, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, podendo o sindicato contratar empresa especializada para tal
finalidade (Estatuto Social, artigo 120, §3º.). Em face da PANDEMIA DE
CORONAVIRUS SARS-COV-2, CAUSADOR DA DOENÇA COVID-19, e de
toda a Legislação Internacional, Federal, Estadual e Municipal a respeito,
serão tomadas todas as cautelas para o cumprimento das normas legais
de distanciamento social, como utilização de máscaras, higienização das
mãos e de todo o material com produtos desinfetantes adequados, espaço
mínimo entre os que se fizerem presentes, votação individual e separada
com distanciamento mínimo entre os votantes, sem prejuízo de outras providências julgadas necessárias para a segurança dos organizadores e
participantes. Rio de Janeiro, RJ, 11 de setembro de 2020.
RAIMUNDO CASSIANO DE SOUSA
PRESIDENTE

do comércio e da economia em geral”,
afirma.
Demissões e auxílio
Especialistas dizem que ainda é cedo
para avaliar o impacto do programa na
economia e se ele realmente cumpriu o
seu objetivo de preservar postos de trabalho em meio à crise sanitária. Entre março e abril deste ano, segundo o Cadastro
Geral de Empregos e Desempregados
(Caged), a pandemia já havia sido responsável pelo fechamento de 1,1 milhão
de vagas com carteira assinada.
Para Érica Coutinho, advogada especialista em Direito do Trabalho e sócia do
escritório Mauro Menezes & Advogados,
é precipitado por parte do governo comemorar os resultados do programa. Ela ainda
critica o fato de as alterações nos contratos
terem dispensado a autorização dos sindicatos. “O que vemos é que, embora tenha havido uma espécie de promessa aos trabalhadores de que não seriam demitidos, estamos
acompanhando uma enxurrada de notícias
que dão conta de dispensas coletivas. São
um ponto sensível, porque elas costumam
afetar uma determinada comunidade e uma
cadeia de atividades que, num primeiro momento, não se conectariam”, analisa.
O advogado especialista em Direito do
Trabalho e sócio do escritório Magalhães
& Moreno Advogados, Daniel Moreno,
ainda aponta para o fato de trabalhadores
com salários acima do teto do seguro-desemprego não receberem a cobertura total
do governo quanto têm os contratos suspensos ou reduzidos. “O valor (da cobertura) é calculado por meio da fórmula do
seguro-desemprego, que não considera o
valor total da remuneração do trabalhador. Isto significa que um empregado que
tenha um salário de R$ 2 mil, caso tenha
o contrato suspendido pela empresa, receberá apenas R$ 1.479,88 sem complementação”, demonstra.

JUÍZO DE DIREITO DA 40a VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ
EDITAL de 1o e 2o PÚBLICO LEILÃO HÍBRIDO (ON-LINE/
PRESENCIAL), E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da Ação de Extinção de Condomínio proposta
por VÂNIA LÚCIA VIANNA DUARTE SILVA E OUTROS em face de
LUCIANO DO REGO FILHO E OUTROS - Processo no. 041267194.2014.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA. ADMARA
SCHNEIDER - Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER
o presente Edital aos interessados que virem ou dele tiverem
conhecimento, especialmente aos Litisconsortes Ativos VÂNIA
LÚCIA VIANNA DUARTE SILVA – CPF No. 912.470.047-91 E S/M
NEREU YOMAR DUARTE SILVA; MIGUEL PATRASSO FILHO - CPF
No.126.842.107-30, JANETE MARIA DE AZEVEDO PATRASSO –
CPF No. 074.238.327-07; PAULO VIANNA DE AGUIAR – CPF
No.014.871.597-49 E S/M GILDA BOTELHO DE AGUIAR e como
Litisconsortes Passivos WILSON SIANO JUNIOR – CPF
No.174.973.707-82, solteiro; MARIA CECÍLIA SIANO REGO - CPF
No. 215.214.847-91 E S/M LUCIANO DO REGO FILHO; ESPÓLIO
DE ANNA VIANNA DE CARVALHO – CPF No. 324.872.077-87;
ESPÓLIO DE AMÉLIA VIANNA MORAES – CPF No. 014.690.37734; ESPÓLIO DE SENITHES GOMES MORAES; ALCIDES VIANA
MORAES; OLIMPIO VIANA MORAES; JOSÉ GERALDO VIANA
MORAES E ANNA AMÉLIA VIANA MORAES, na pessoa dos seus
HERDEIROS E/OU SUCESSORES, na forma do Art. 889 - Inciso I e
§ Único do CPC, que no dia 18/09/2020, a partir das 12:00 horas,
será aberto o 1o Público Leilão Híbrido, através do site de Leilões
On-line – www.gustavoleiloeiro.lel.br, e presencial no Sindicato
dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, com sede na Av. Erasmo Braga
no 227 – Sala 1008 - Centro/RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, devidamente credenciado no TJ-RJ,
estabelecido à Av. Erasmo Braga no. 277 – Sala 808, Centro/RJ,
ou no dia 22/09/2020, no mesmo horário e local, a partir de 60%
do valor da avaliação, os Imóveis: 1o) APARTAMENTO 102 DA
CASA 02 DA VILA SITUADA NA RUA DIOMEDES TROTA No 186,
AVALIADO EM R$ 145.480,00 (Cento e quarenta e cinco mil,
quatrocentos e oitenta reais). 2o) APARTAMENTO 201 DA CASA
01 DA VILA SITUADA NA RUA DIOMEDES TROTA No 186 AVALIADO
EM R$ 155.871,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e
setenta e um reais). 3o) APARTAMENTO 201 DA CASA 02 DA
VILA SITUADA NA RUA DIOMEDES TROTA No 186 AVALIADO EM
R$ 155.871,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e
setenta e um reais). 4o) APARTAMENTO 201 DA CASA 03 DA
VILA SITUADA NA RUA DIOMEDES TROTA No 186 AVALIADO EM
R$ 166.263,00 (Cento e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta
e três reais). 5o) APARTAMENTO 202 DA CASA 01 DA VILA
SITUADA NA RUA DIOMEDES TROTA No 186 AVALIADO EM R$
155.871,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta
e um reais). 6o) APARTAMENTO 202 DA CASA 02 DA VILA
SITUADA NA RUA DIOMEDES TROTA No 186 AVALIADO EM R$
155.871,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta
e um reais). – Os Débitos fiscais atrelados ao imóvel serão subrogados no produto da hasta, conforme artigo 130, §único do
CTN, cabendo ao arrematante, após a prova do depósito integral,
diligenciar junto à rede mundial de computadores para indicação
do débito exato, com o que será deferido o levantamento do valor
respectivo.- Com o pagamento integral, a prova do recolhimento
tributário (artigo 901, do CPC). Arrematação à vista, acrescido de
5% da comissão do Leiloeiro, e as custas de cartório de 1% até o
máximo permitido. - Demais informações serão prestadas na
ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura
existente neste Edital. Ficam o(s) devedor(es), o coproprietário,
os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente
comprador e vendedor, pelo presente edital intimados dos Leilões,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 – Inciso I e § Único
do CPC. – As certidões de que trata o Art. 267, inciso XXIII da
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão
lidas no ato do pregão. – E para que cheque ao conhecimento de
todos os interessados foi expedido o presente, que será publicado
através do site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com, de acordo com o Art. 887 §
2o e 3o do CPC, e afixado no Átrio do Fórum. Dado e passado na
cidade do Rio de Janeiro, aos dezenove dias do mês de Agosto
do ano de dois mil e vinte. Eu, Paulo Roberto Cortez Rosa – Chefe
da Serventia, matrícula no. 01/14.822, o fiz datilografar e subscrevo.
(as.) Dra. Admara Schneider – Juíza de Direito.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO à OLIVAR
FACÓ JÚNIOR, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Ordinária (Processo nº 0001501-51.2014.8.19.0209)
proposta por CALIXTO REBELO EL-AMME contra OLIVAR FACÓ
JÚNIOR, na forma abaixo: A DRA. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juiza de Direito da Vara acima, FAZ
SABER por este edital, aos interessados e especialmente ao executado, que no dia 21.09.2020, às 13:15 horas, através do site de
leilões online: www.portellaleiloes.com.br da Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, será apregoado e vendido a quem mais
der acima da avaliação, ou no dia 28.09.2020, no mesmo horário,
através do site, pela melhor oferta, a Loja 136-A, do edifício situado na Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, nº 580 – Recreio dos
Bandeirantes/RJ.- Avaliação: R$ 155.870,92 (cento e cinquenta e
cinco mil, oitocentos e setenta reais e noventa e dois centavos).- O
edital na íntegra encontra-se no site www.portellaleiloes.com.br e
no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

JUÍZO DE DIREITO DA 1a 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
RESOLUÇÃO CNJ no 314, de 20/04/2020), extraído dos autos da
Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONDADO DE ALSÁCIA em face de
SÉRGIO ROBERTO SALLES PORTELA DE VASCONCELOS E OUTRA
- Processo no. 0007090-53.2016.8.19.0209, passado na forma
abaixo: A DRA. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI –
Juíza de Direito em Exercício na Vara acima, FAZ SABER aos que
o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, especialmente a SERGIO ROBERTO SALLES PORTELLA
DE VASCONCELOS – CPF 707.306.017-49, sua mulher CLAUDIA
CRISTIANE GARANTIZADO SANTOS DE VASCONCELOS – CPF
837.499.507-68, e a CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ no
00.360.305/0001-04, na qualidade de credora hipotecária, na
forma do Art. 889 - Inciso I, V e §Único c/c 270 e 272, todos do
CPC, de que no dia 18/09/2020 às 13:00 horas, será aberto o 1o
Público Leilão, através do portal de Leilões On-line www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, devidamente credenciado no TJ-RJ,
estabelecido à Av. Erasmo Braga no. 277 – Sala 808, Centro/RJ.,
ou no dia 23/09/2020, no mesmo horário e local, o 2o Público
Leilão a partir de 50% do valor da avaliação de R$ 475.925,87
(Quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco
reais e oitenta e sete centavos)., O APARTAMENTO 104 DA RUA
PROFESSOR HERMES LIMA, NÚMERO 638, registrado no 9o. RGI
sob a matrícula 238.704, constando no ato AV.01 CONSTRUÇÃO:
tendo sido concedido o habite-se em 04.09.98.RJ, 07/01/1999;
R.4 COMPRA E VENDA: Em favor de Sergio Roberto Salles Portela
de Vasconcelos e sua mulher Claudia Cristiane Garantizado
Santos de Vasconcelos, brasileiros, casados pelo regime da
comunhão parcial de bens, residentes nesta cidade. RJ, 10/06/
1999; R.05 HIPOTECA: Em favor da Caixa Econômica Federal, CGC
no. 00.360.305/0001-04, 10/06/1999; R.07 PENHORA EM 1o GRAU:
Oriunda da própria ação. RJ, 17/10/2018. - Débito de IPTU de
2012 a 2020, total de R$ 17.217.63 . – FUNESBOM – Taxa de
incêndio em débito de 2015 a 2018, total de R$ 353,51. – A venda
se dará livre e desembaraçada, dos débitos de IPTU e TAXAS na
forma do §único – Art. 130 do CTN, bem como a sub-rogação dos
valores das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma
do artigo 908 do CPC. Forma de pagamento: Arrematação à vista,
acrescido de 5% da comissão do Leiloeiro, e as custas de Cartório
de 1% até o máximo permitido. - Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. Ficam o(s) devedor(es),
o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o
promitente comprador e vendedor, pelo presente edital intimados
dos Leilões, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 –
Inciso I, V e § Único do CPC. – As certidões de que trata o Art. 267,
inciso XXIII da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da
Justiça, serão lidas no ato do pregão. – E para que cheque ao
conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente,
que será publicado através do site de leilões on-line:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com,
e no Jornal de grande circulação, na forma do Art. 887 § 2o e 3o do
CPC. Dado e passado na cidade do Rio de Janeiro, aos onze dias
do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, Bianca Orosco
Bullaty – Chefe da Serventia, mat. 01/18828, o fiz datilografar e
subscrevo. (a) Dra. Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri –
Juíza de Direito em Exercício.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA ALIANÇA
CNPJ 26.425.224/0001-39 / NIRE 33400055284
O Presidente da Cooperativa ALIANÇA, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa sede
no dia 26 de Setembro de 2020, em primeira convocação às 09h00min
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos
Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01
(um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e última
às 11h00min convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
Assembleia Geral Extraordinária: 1- Entrada e Saída de Cooperados; 2- Eleição para o Novo Mandato da Diretoria;
Rio de Janeiro/RJ, 10 de Setembro de 2020.
ROBSON LUIZ CUNHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
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Solução de compra online via cartão de débito
Nesta primeira
fase, o projeto
conta com sete
dos principais
bancos emissores

Atualmente existem cerca
de 132 milhões de cartões de
débito ativos no Brasil - que
representam
aproximadamente 54% das transações
diárias no país. Mas no ecommerce, a participação
ainda é pequena, pois poucos
lojistas e instituições bancárias trabalham com esse tipo
de pagamento. Os dados são
do Banco Central. A empresa norte-americana de pagamento online PayPal, líder
mundial em pagamentos eletrônicos, está operando com
uma solução de compras
online via cartão de débito,
com pagamento realizado na
hora.
Para viabilizar os negócios no Brasil, a empresa de

capital aberto fechou parceria com alguns dos maiores
bancos brasileiros, que passarão a contar com a solução
de débito sem autenticação
do PayPal em compras online.
“Este é um produto que
reforça a nossa missão como
empresa de pagamentos eletrônicos:
democratização
dos serviços financeiros,
facilidade para o cliente e
controle sobre suas finanças”, explica Carlos Nomura, head de Pagamentos do
PayPal Brasil. A solução
visa incluir no segmento de
consumo online 70% dos
brasileiros com conta em
banco que possuem cartões
com função de débito.
Para pagar por produtos e
serviços com cartão de débito, o consumidor precisará ter conta no PayPal (que
é gratuita), adicionar seus
cartões de débito à carteira digital do PayPal e fazer
compras online nos mais de
350 mil lojistas que aceitam
PayPal como forma de pagamento no Brasil.
Também podem ser uti-

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 33.228.024/0001-51 - NIRE nº 33.3.0003135-9
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2020.
Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2020, às 11h00min, na sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando mais de 90%
(noventa por cento) das ações com direito a voto, conforme consignado no Livro
de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária da
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. Na forma estatutária, assumiu a Presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti, que
convidou para Secretário o Dr. Robson Luiz Ferreira, na qualidade de procurador
do acionista Wilson Lemos de Moraes Neto. Em seguida o Senhor Secretário
procedeu à leitura do anúncio de convocação da Assembleia, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, nos dias 15, 16
e 17 de junho de 2020, nos seguintes termos: “WLM Participações e Comércio
de Máquinas e Veículos S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/
MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente edital, ficam convocados os Acionistas da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará
às 11h00min do dia 30 de junho de 2020, na sede social da Companhia, na Praia
do Flamengo, 200 - 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Examinar,
discutir e aprovar a Proposta da Administração para adequação do artigo 3º do
Estatuto Social da Companhia que deverá ter a seguinte redação: “Art. 3º - O
objeto e fins desta Companhia são, diretamente ou participando de outras sociedades: importar, exportar, comprar, fabricar e vender instalações para indústria e comércio; comercialização de veículos automotores novos e usados, peças
acessórios, no varejo ou atacado, inclusive máquinas e veículos a gás; comercialização, instalação, substituição, retirada, conversão e manutenção de sistemas de gás (comprimido ou liquefeito) e seus componentes; importação e exportação de máquinas e equipamentos, inclusive máquinas e veículos a gás,
suas respectivas peças, implementos e acessórios; locação de veículos; prestação de serviços de assistência técnica, de manutenção e de intermediação de
venda de veículos automotores, novos e usados, inclusive máquinas e veículos
a gás, peças, implementos e acessórios; ministrar cursos de manutenção, treinamento, operação e monitoramento de máquinas e veículos, incluindo máquinas e veículos a gás, adquirir, possuir, vender e dispor de ações, quotas, obrigações e outros títulos de sociedades comerciais, industriais, agropecuárias e
financeiras, vendas de artigos domésticos e utilidades em geral e prestação de
serviços técnicos em geral, indispensáveis ao desenvolvimento de suas próprias
atividades bem como das empresas das quais participa, inclusive as atividades
de correspondente bancário exclusivamente para atender aos Clientes da Companhia.” (2) Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia com a
respectiva alteração. Observações: (a) Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no website da
empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor dos seguintes documentos: (i) Proposta da Administração de alteração do artigo 3º do Estatuto Social, datada de
08/06/2020; (ii) Ata de Reunião do Conselho de Administração de 09/06/2020,
que aprovou a referida Proposta da Administração; e (iii) Estatuto Social Consolidado da Companhia com as inclusões das respectivas alterações; e (b) Caso
o acionista seja representado por procurador, este deverá estar constituído há
menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os atos constitutivos de
acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios de regularidade da representação por parte dos signatários das procurações, em estrita observância
ao disposto no Art. 126, da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 15 de junho de 2020.
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti. Presidente do Conselho de Administração.” Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente
pediu a palavra passando de imediato a discussão e votação do item 1 da ordem
do dia, tendo sido aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes com direito de voto, a alteração do artigo 3º do Estatuto Social para seguinte redação:
“Art. 3º - O objeto e fins desta Companhia são, diretamente ou participando de
outras sociedades: importar, exportar, comprar, fabricar e vender instalações
para indústria e comércio; comercialização de veículos automotores novos e
usados, peças acessórios, no varejo ou atacado, inclusive máquinas e veículos
a gás; comercialização, instalação, substituição, retirada, conversão e manutenção de sistemas de gás (comprimido ou liquefeito) e seus componentes; importação e exportação de máquinas e equipamentos, inclusive máquinas e veículos
a gás, suas respectivas peças, implementos e acessórios; locação de veículos;
prestação de serviços de assistência técnica, de manutenção e de intermediação
de venda de veículos automotores, novos e usados, inclusive máquinas e veículos a gás, peças, implementos e acessórios; ministrar cursos de manutenção,
treinamento, operação e monitoramento de máquinas e veículos, incluindo
máquinas e veículos a gás, adquirir, possuir, vender e dispor de ações, quotas,
obrigações e outros títulos de sociedades comerciais, industriais, agropecuárias
e financeiras, vendas de artigos domésticos e utilidades em geral e prestação
de serviços técnicos em geral, indispensáveis ao desenvolvimento de suas
próprias atividades bem como das empresas das quais participa, inclusive as
atividades de correspondente bancário exclusivamente para atender aos Clientes da Companhia.” A seguir, o Senhor Presidente submeteu à deliberação o
item 2 da ordem do dia, tendo sido aprovado, pela totalidade dos acionistas
presentes com direito de voto, a redação do Estatuto Social Consolidado, em
anexo, com a nova alteração do artigo 3º do Estatuto Social, acima aprovada.
Como nada mais houvesse a ser tratado e como ninguém mais desejasse fazer
uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembleia às
11h30min, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada foi assinada pelos
presentes. Sajuthá Rio Participações S.A. - Acionista. Don David Lemos de
Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Diretor Administrativo. Don David Lemos de
Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Acionista - Presidente da Assembleia. Robson Luiz Ferreira - Secretário da Assembleia. JUCERJA 3930238 em
08/09/2020. Estatuto Social Consolidado (Aprovado na AGE de 30/06/2020).
Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração. Art. 1º - A denominação
desta Companhia é WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos
S.A. Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro. Parágrafo único - Mediante deliberação do Conselho de
Administração, a Companhia poderá abrir, manter e encerrar filiais, agências ou
escritórios, em qualquer parte do território nacional. Art. 3º - O objeto e fins
desta Companhia são, diretamente ou participando de outras sociedades: importar, exportar, comprar, fabricar e vender instalações para indústria e comércio;
comercialização de veículos automotores novos e usados, peças acessórios,
no varejo ou atacado, inclusive máquinas e veículos a gás; comercialização,
instalação, substituição, retirada, conversão e manutenção de sistemas de gás
(comprimido ou liquefeito) e seus componentes; importação e exportação de
máquinas e equipamentos, inclusive máquinas e veículos a gás, suas respectivas peças, implementos e acessórios; locação de veículos; prestação de serviços de assistência técnica, de manutenção e de intermediação de venda de
veículos automotores, novos e usados, inclusive máquinas e veículos a gás,
peças, implementos e acessórios; ministrar cursos de manutenção, treinamento, operação e monitoramento de máquinas e veículos, incluindo máquinas e
veículos a gás, adquirir, possuir, vender e dispor de ações, quotas, obrigações
e outros títulos de sociedades comerciais, industriais, agropecuárias e financeiras, vendas de artigos domésticos e utilidades em geral e prestação de serviços
técnicos em geral, indispensáveis ao desenvolvimento de suas próprias atividades bem como das empresas das quais participa, inclusive as atividades de
correspondente bancário exclusivamente para atender aos Clientes da Companhia. Art. 4º - O prazo de duração desta Companhia é indeterminado. Capítulo
II - Do Capital e das Ações. Art. 5º - O Capital Social da Companhia, totalmente
subscrito e integralizado, é de R$177.375.435,61 (cento e setenta e sete milhões,
trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e
um centavos), dividido em 36.414.670 (trinta e seis milhões, quatrocentos e
quatorze mil, seiscentos e setenta) ações escriturais, sem valor nominal, sendo

lizados cartões combo ou
múltiplos, que possuem a
funcionalidade de crédito
e débito no mesmo cartão.
Nesse caso é possível selecionar a funcionalidade
desejada no momento em
que o usuário adicionar
o cartão na carteira do
PayPal.
Na hora do checkout, basta escolher o cartão de débito cadastrado e pagar, da
mesma forma como o cliente
está habituado a fazer atualmente com seus cartões de
crédito.

Potencial
De acordo com a Associação Brasileira das Empresas
de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em 2019, os
brasileiros gastaram cerca de
R$ 1,84 trilhão em compras
com cartões de crédito, débito e pré-pagos. Pela primeira
vez, as compras com cartões
de crédito bateram R$ 1 trilhão, com alta de 19,8%. Já
os cartões de débito somaram R$ 664 bilhões, alta de
15,5%.

O mesmo estudo revela
que os pagamentos com
cartão não presente, em
especial via e-commerce,
plataformas digitais e
aplicativos, representam
28% das transações com
cartões de crédito no Brasil, em 2018, essa fatia
era de 20,5%. O valor movimentado foi de R$ 323,5
bilhões, com elevação de
31% em comparação com
o ano anterior. “São dados
que comprovam o quanto a modalidade débito
nas compras online pode
e deve crescer no país”,
continua Nomura.
Um outro ponto ressaltado pelo executivo diz
respeito ao fato de que, ao
usar o modo de pagamento
online com cartão de débito, o cliente preserva seu
limite no cartão de crédito – e passa a poder usá-lo
em mais situações em seu
dia a dia. “É uma revolução na maneira como o
cliente gerencia sua vida
financeira”, completa o
Head de Pagamentos do
PayPal Brasil.

16.571.220 (dezesseis milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e
vinte) ações ordinárias escriturais e 19.843.450 (dezenove milhões, oitocentos
e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta) ações preferenciais escriturais.
§1º As ações serão escriturais, mantidas em conta de depósito em nome de
seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários, sem emissão de certificados, obedecidas as prescrições legais
pertinentes. § 2º À instituição depositária das ações é facultada a cobrança de
custo do serviço de transferência da propriedade das ações, observados os limites legalmente estabelecidos. §3º Cada ação ordinária terá direito a 1 (hum)
voto nas deliberações da Assembleia Geral. §4º As ações preferenciais não
terão direito a voto, gozando, todavia, das seguintes vantagens: a) prioridade
no reembolso do capital, sem prêmio, caso a Companhia venha a ser liquidada;
e b) garantia de dividendo por ação preferencial, pelo menos, 10% (dez por
cento) superior ao dividendo atribuído a cada ação ordinária. §5º Os dividendos
não reclamados pelos acionistas no prazo de 3 (três) anos, contados da data
em que tenham sido disponibilizados aos acionistas, prescreverão em favor da
Companhia. § 6º A Companhia poderá aumentar o capital social, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração,
que deliberará sobre as condições do respectivo aumento, até o valor correspondente a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), através de emissão
ou não de novas ações ordinárias ou preferenciais, respeitado o limite legal. Art.
6º - O número de ações preferenciais poderá alcançar 2/3 (dois terços) do total
das ações emitidas pela Companhia. Art. 7º - Nas oportunidades de aumento
de capital os acionistas terão respeitados os seus direitos de participação proporcional, quando for o caso, observadas as condições e prazos previstos em
lei. Art. 8º - O resgate de ações, de uma ou mais classes, poderá ser deliberado
em Assembleia Geral Extraordinária independentemente da aprovação dos
acionistas cuja espécie, ou classes de ações, for atingida. Capítulo III - Assembleias Gerais dos Acionistas. Art. 9º - A assembleia geral ordinária dos acionistas será realizada dentro dos quatro primeiros meses que se seguirem ao
término do exercício social. Art. 10 - Poderão ser convocadas assembleias gerais
extraordinárias dos acionistas em qualquer tempo, sempre que os interesses
sociais o exigirem, ou nos casos previstos em lei. Art. 11 - As convocações das
assembleias gerais dos acionistas far-se-ão pelo Conselho de Administração
através do seu Presidente mediante anúncios publicados na imprensa na forma
da lei. Art. 12 - Nas assembleias gerais ordinárias os acionistas deliberarão
sobre as contas dos administradores; examinarão, discutirão e votarão as demonstrações financeiras; deliberarão sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos; e elegerão os membros do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal, quando for o caso. Art. 13 - As assembleias gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração,
ou na sua ausência, por pessoa designada pelos acionistas presentes e secretariadas por um ou mais acionistas, à escolha do presidente da assembleia. Art.
14 - Não se considerará validamente constituída, em primeira convocação,
nenhuma assembleia geral ordinária ou extraordinária, à qual não estejam
presentes acionistas que representem a maioria do capital social, com direito a
voto, ressalvadas as exceções previstas em lei. Art. 15 - Se no dia e hora marcados para a assembleia geral não houver número legal será feita nova convocação, mediante a qual a assembleia geral deliberará, seja qual for a presença
do capital-ação com direito a voto, salvo quando a lei dispuser de outro modo.
Art. 16 - Nas assembleias gerais, cada acionista poderá comparecer e participar,
deliberando e votando pessoalmente, ou por intermédio de um procurador
constituído há menos de 1 (hum) ano, que seja acionista, administrador da
Companhia ou advogado ou, ainda, por instituição financeira, desde que presentes os requisitos legais. Art. 17 - Por ocasião da convocação de assembleia
geral a Companhia enviará às Bolsas de Valores em que se encontre registrada
cópia do edital de convocação e da proposta a ser apresentada à assembleia
geral, com a antecedência prevista para a sua convocação. Capítulo IV - Administração. Art. 18 - A Companhia será administrada por um Conselho de
Administração e por uma Diretoria na forma deste Estatuto. §1º O mandato dos
membros do Conselho de Administração e dos Diretores é de 1 (um) ano, devendo permanecer em seus cargos até a eleição e posse dos seus substitutos,
admitida a recondução. §2º Os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria ficam dispensados de prestar caução para garantia da respectiva
gestão. §3º Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso, devendo os primeiros ser acionistas,
residentes, ou não, no país e, os segundos, residentes no país. §4º O Conselho
de Administração e a Diretoria somente deliberarão com a presença da maioria
dos seus membros em exercício. Capítulo V - Conselho de Administração.
Art. 19 - O Conselho de Administração será composto de 03 (três) a 06 (seis)
membros, pessoas naturais, acionistas, residentes no País, entre eles um Presidente e até 03 (três) Vice-Presidentes, eleitos pela assembleia geral. Art 20 - As
reuniões do Conselho de Administração serão instaladas e dirigidas pelo Conselheiro Presidente, que designará um Conselheiro Vice-Presidente para Secretário. §1º As decisões serão tomadas por maioria de votos presentes. §2º O
Conselho de Administração reunir-se-á quando necessário, sempre por convocação do Conselheiro Presidente, através de carta, telegrama ou telefax, indicando local, data e horário da reunião, bem como resumo da ordem do dia. A
convocação será feita com, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência.
§3º No caso de impedimento legal ou ausência temporária do Conselheiro
Presidente, este indicará entre os Vice-Presidentes o seu substituto, em reunião
do Conselho de Administração, ou através de simples carta. §4º Os demais
Conselheiros substituir-se-ão uns aos outros em seus impedimentos legais ou
ausências temporárias. §5º Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, os
Conselheiros remanescentes escolherão o substituto pelo tempo que restava
ao substituído, exceto o Conselheiro Presidente que será sempre eleito pela
assembleia geral. Art. 21 - Compete ao Conselho de Administração: a) fixar a
orientação geral dos negócios da Companhia; b) eleger e destituir os Diretores
da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser
este Estatuto; c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo,
os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; d) convocar a assembleia
geral quando julgar conveniente, ou em cumprimento às determinações legais;
e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; f)
manifestar-se, previamente, sobre os atos ou contratos, quando o estatuto assim
o exigir; g) deliberar e autorizar a emissão e colocação de ações ou de outros
valores mobiliários; h) deliberar e autorizar a Companhia a adquirir ações de sua
própria emissão, desde que até o valor do saldo de lucros e reservas, exceto
aquelas cuja utilização é vedada para essa finalidade, para permanência em
tesouraria, posterior alienação ou cancelamento, observadas as prescrições
legais; i) deliberar sobre abertura e extinção de filiais, agências, escritórios e
outras dependências da Companhia, destacando-se parte do capital social para
as suas atividades; j) decidir sobre alienações, promessa de venda e oneração,
a qualquer título, dos bens do ativo permanente, inclusive de imóveis; l) deliberar sobre a participação da Companhia em outras empresas, como acionista ou
quotista; m) escolher e destituir os auditores independentes; n) fixar o voto a ser
proferido pela Companhia nas assembleias gerais ou reuniões de quotistas de
empresas controladas ou coligadas; o) definir as políticas relativas à concessão
e obtenção de empréstimos pela Companhia, estabelecendo limites de alçada,
parâmetros e sistemática de controle para a operação das mesmas; p) deliberar
sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem
garantia real; q) fixar a política de distribuição de dividendos e de pagamento de
juros a título de remuneração sobre o capital próprio, observadas as prescrições
legais; r) designar um dos membros da diretoria para o exercício da função de
diretor de relações com investidores; s) autorizar a contratação de instituição
financeira administradora de ações escriturais; e t) incentivar o uso dos procedimentos de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996,
nas divergências entre os acionistas e a Companhia, ou entre acionistas controladores e os acionistas minoritários, que envolvem a aplicação das disposições
contidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, neste Estatuto Social e
nas normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários e nas demais prescrições legais aplicáveis ao mercado. Art. 22 - A remuneração do Conselho de
Administração será fixada pela assembleia geral que o eleger. Capítulo VI Diretoria. Art. 23 - A Companhia terá uma Diretoria composta de 2 (dois) a 8
(oito) membros, dentre os quais 1 (um) Diretor-Presidente, 5 (cinco) com o título de Diretor Operacional e 2 (dois) Diretores sem designação especial, todos
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Empréstimo com garantia
de imóvel financiado

O Itaú Unibanco lançou,
nesta quinta-feira, duas novas linhas de crédito imobiliário. Uma delas é atrelada
ao rendimento da poupança
e a outra ao uso de imóvel financiado como garantia.
A linha Crédito Imobiliário com Juros da Poupança é
destinada a clientes que desejam adquirir um novo imóvel. A taxa anual é composta
por um percentual fixo de
3,99% e mais uma variável,
atrelada ao rendimento da
poupança, que corresponde a
70% do valor da taxa básica
de juros, a Selic.
Segundo o Itaú, a taxa
para os clientes que contratarem financiamentos imobiliários nessa nova linha,
com os valores atuais, será
de 5,39% (3,99% + 1,4%)
ao ano. Atualmente, a Selic
está em seu mínimo histórico de 2% ao ano. A expectativa do mercado financeiro é
que a Selic encerre este ano
no atual patamar, suba para
2,88% ao ano em 2021. Para
o fim de 2022, a previsão é

4,5% ao ano e para o final de
2023, 5,75% ao ano.
De acordo com o banco,
mesmo que a Selic suba no
futuro, a modalidade tem um
limite para a taxa de 10,16%
ao ano (valor fixo de 3,99% + o
variável de 6,17%). Para chegar
a esse limite, a Selic teria que
estar em 9,25% ao ano.
O Itaú informou que essas
condições são válidas para
novos clientes que queiram
aderir a um novo crédito
imobiliário, mas o produto
está disponível também para
clientes atuais elegíveis, que
podem solicitar a migração
de seu contrato para a nova
modalidade.
Os clientes do banco poderão usar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Pode ser
financiado até 90% do valor
do imóvel. O Itaú também
disponibiliza essa linha de
crédito atrelada aos rendimentos de poupança para
as empresas incorporadoras,
com foco na construção de
imóveis.

nomeados pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único - A um dos membros da Diretoria será atribuída, pelo Conselho de Administração, a função de
Diretor de Relações com Investidores (DRI), nos termos da regulamentação da
Comissão de Valores Mobiliários. Art. 24 - À Diretoria, coletivamente, compete:
a) praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da Companhia;
b) determinar as atribuições específicas de cada um de seus membros sem
prejuízo das atribuições privativas estabelecidas neste Estatuto; c) deliberar
sobre a escolha, remoção, demissão de Executivos, Gerentes e outros empregados de alto nível, assim como a fixação de suas atribuições, funções e ordenados; d) deliberar sobre operações financeiras relativas à obtenção ou concessão de empréstimos pela Companhia; e) deliberar sobre a constituição de
obrigações em nome da Companhia exclusivamente em favor de empresas
coligadas ou subsidiárias, por aval, fiança ou garantia de qualquer natureza; e
f) zelar pela observância da lei e deste Estatuto, bem como pelo cumprimento
das deliberações tomadas nas assembleias gerais, pelo Conselho de Administração e por ela própria. Art. 25 - Os contratos, as notas promissórias e emissão
e/ou aceite de letras de câmbio quando decorrentes de empréstimos e/ou financiamentos tomados pela Companhia, serão sempre assinados pelo Diretor-Presidente, em conjunto com um dos Diretores. Art. 26 - Será de competência
exclusiva do Diretor-Presidente: a) convocar e presidir as Reuniões da Diretoria;
b) representar a Companhia em Juízo, ou designar outro Diretor para fazê-lo;
c) administrar, de um modo geral, os negócios sociais, de conformidade com a
orientação geral e os planos estabelecidos pelo Conselho de Administração e
pela Diretoria; e d) representar a Companhia nas assembleias gerais ou reuniões
de quotistas de empresas controladas ou coligadas, proferindo voto previamente fixado pelo Conselho de Administração. Art. 27 - Nos limites de suas atribuições,
a Diretoria poderá nomear procuradores, especificando os poderes conferidos
e a duração do mandato que, no caso de poderes “ad-judícia” poderá ser por
prazo indeterminado, devendo o instrumento ser assinado por dois membros da
Diretoria, um dos quais, obrigatoriamente, o Diretor-Presidente. § 1º Será sempre exigida a assinatura de 02 (dois) membros da Diretoria, ou um deles com
um procurador com poderes especiais ou ainda dois procuradores, também com
poderes especiais, nos seguintes casos: a) emissão de cheques e movimentação de contas bancárias; e b) aceite de duplicatas. § 2º A Companhia poderá
fazer-se representar por um membro da Diretoria ou por um procurador com
poderes específicos para prática dos seguintes atos: a) endosso de cheques,
duplicatas ou quaisquer outros títulos, desde que destinados a depósito, cobrança, caução ou desconto a crédito da Companhia; b) representar a Companhia
perante as repartições públicas, federais, estaduais, municipais, bem como
entidades paraestatais; c) retirada de documentos e valores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresas de transporte aéreo, ferroviário, rodoviário, marítimo e outros do gênero. Art. 28 - O Diretor-Presidente, em caso de
impedimento legal ou ausência temporária, designará previamente, por escrito,
qualquer um dos demais Diretores para substitui-lo em suas funções. Parágrafo único. Os demais membros da Diretoria substituir-se-ão uns aos outros em
seus impedimentos legais ou ausências temporárias. Art. 29 - Ocorrendo vaga
na Diretoria, o Conselho de Administração poderá nomear substituto, que exercerá o mandato pelo tempo que restava ao substituído; se a vaga for de Diretor-Presidente, o Conselho de Administração será convocado imediatamente para
proceder à substituição para completar o mandato. Art. 30 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor-Presidente; as convocações serão
feitas por documento interno. Parágrafo Único. Das reuniões da Diretoria serão
lavradas atas de que constarão, ainda que resumidamente, os assuntos tratados
e as deliberações tomadas; as decisões da Diretoria somente serão válidas se
contarem com voto favorável da maioria dos seus membros em exercício. Capítulo VII - Conselho Fiscal. Art. 31 - O Conselho Fiscal, que terá as atribuições
que a lei lhe confere, será composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três)
suplentes, todos residentes no País, eleitos pela assembleia geral, que lhes fixará a remuneração. Art. 32 - O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente e somente se instalará nos casos e na forma prevista em lei. § 1º Os
membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a
primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. §2º Os membros do Conselho Fiscal deverão exercer suas
funções no exclusivo interesse da Companhia; considerar-se-á abusivo o exercício da função com o fim de causar dano à Companhia, ou aos seus acionistas,
ou administradores, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não
faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a Companhia, seus
acionistas ou administradores. Capítulo VIII - Demonstrações Financeiras,
Reservas e Dividendos. Art. 33 - O exercício social terá a duração de um ano,
terminando no dia 31 de dezembro. Art. 34 - Ao fim de cada exercício social, e,
em 30 de junho de cada ano, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da Companhia, as seguintes demonstrações financeiras, exprimindo
com clareza a situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas
no exercício: I - Balanço Patrimonial; II - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados; III - Demonstração do Resultado do Exercício; e IV - Demonstração
das Origens e Aplicações de Recursos. Art. 35 - O resultado apurado, após
dedução dos prejuízos acumulados - se houver - e da provisão para o imposto
de renda e para a contribuição social sobre o lucro, constituirá o lucro líquido do
exercício. Art. 36 - Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão
aplicados na constituição da reserva legal até que a mesma atinja 20% (vinte
por cento) do capital social. Do restante, até 70% (setenta por cento), serão
destinados metade à reserva de investimentos com a finalidade de assegurar a
manutenção e o desenvolvimento das atividades sociais e a outra metade para
reserva para garantir o pagamento de dividendos aos acionistas. § 1º Estas
reservas não poderão, em conjunto, ultrapassar o capital social. § 2º A destinação dos lucros para constituição destas reservas, e a retenção de uma parcela
dos lucros, prevista em orçamento de capital, não poderão ser aprovadas em
cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório de que
trata o artigo 37 deste Estatuto. Art. 37 - A Companhia distribuirá anualmente
como dividendo obrigatório 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido definido no art. 34 deste Estatuto, diminuído ou acrescido dos seguintes valores:
(i) cota destinada à constituição da reserva legal; (ii) importância destinada à
formação de reservas para contingências e reversão das mesmas reservas
formadas em exercícios anteriores; e (iii) lucros a realizar transferidos para a
respectiva reserva e lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham
sido realizados no exercício. § 1º O dividendo previsto neste artigo não será
obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem
à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da
Companhia. § 2º A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração,
poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos
ou creditados ao valor dos dividendos. Art. 38 - Os dividendos ou juros sobre o
capital próprio serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de deliberação de seu pagamento, prescrevendo o direito ao seu recebimento, por parte do acionista que não o exercer, no prazo de 03 (três) anos, a
contar da data de início de pagamento de cada dividendo ou juros. Art. 39 - A
Companhia poderá proceder, por sugestão da Diretoria e deliberação do Conselho de Administração, a distribuição do lucro apurado no Balanço levantado
em 30 de junho, observado o disposto nos artigos 34 e 37 deste Estatuto. Parágrafo único - Nos trimestres encerrados em 31 de março e 30 de setembro, a
Companhia poderá proceder, por sugestão da Diretoria e deliberação do Conselho de Administração, o levantamento de balanço intermediário, com a finalidade de distribuição do lucro apurado. Capítulo IX - Acordo de Acionistas. Art.
40 - Os acordos de acionistas sobre a compra e venda de ações de emissão da
Companhia, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto ou do poder
de controle, somente serão observados pela Companhia quando arquivados em
sua sede. Capítulo X - Liquidação da Companhia. Art. 41 - A Companhia
entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à assembleia
geral estabelecer o modo da liquidação, eleger o liquidante, e o Conselho Fiscal,
que deverá funcionar durante o período da liquidação, e fixar-lhes a remuneração. Art. 42 - A assembleia geral que decidir pela dissolução e consequente liquidação da Companhia poderá estabelecer que, respeitados os créditos e direitos de terceiros, o reembolso do valor das ações se proceda mediante a
partilha do patrimônio social.” Certifico que o presente Estatuto Social Consolidado da WLM Participações e Comércio de Máquinas S.A. é transcrição fiel do
texto aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de
2020. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Presidente da
Assembleia. Robson Luiz Ferreira - Secretário da Assembleia.
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Alerta sobre fundos de gestão ‘ativa’
Capital Research
revela os
chamados fundos
‘pseudoativos’

A Capital Research, casa
de análises 100% gratuita
do Brasil, lançou um relatório que analisa fundos com
gestão ativa, ou seja, fundos
em que o gestor responsável possui mandato discricionário e que têm como
principal objetivo superar
um benckmark; na busca
por identificar fundos pseudoativos (closet indexers)
que, segundo a casa, cobram
como se fossem ativos, mas
na verdade não são.
Segundo o especialista
em Fundos de Investimento
da Capital Research, Rafael Amaral, que assina o
relatório, a conclusão foi
alarmante: “os fundos são
considerados a porta de entrada para o mundo dos in-

vestimentos, já que muitos
investidores aceitam pagar
uma taxa para delegar ao
gestor do fundo a responsabilidade de escolher em
quais ativos ele irá investir.
No entanto, existem fundos
ruins que se aproveitam
desse desejo de comodidade do investidor para cobrar taxas abusivas e entregar retornos ruins”.
No relatório, Amaral
analisou 274 fundos e classificou cada um deles seguindo dois indicadores.
O primeiro foi o tracking
error (TE): “o tracking
error mensura o desvio
padrão anualizado entre o
retorno do fundo e o seu
benchmark, ou seja, basicamente ele olha quanto
o retorno do fundo desvia em relação ao retorno
do índice de referência do
fundo. Um tracking error
baixo indica que o portfólio segue de perto a performance de seu benchmark,
enquanto um alto indica o
inverso”, explica Amaral.
O segundo indicador utilizado pelo especialista foi

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS, CURSOS E TREINAMENTOS DE INFORMÁTICA, LAN HOUSE, CYBER CAFÉ, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO — SINDIERJ, FAZENDO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO EM
VIGOR, CONVOCA TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS, CURSOS E TREINAMENTOS DE
INFORMÁTICA, LAN HOUSE, CYBER CAFÉ, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS DE ESCRITORIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA
COMPARECEREM À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA DE FORMA VIRTUAL, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 5 0 DA LEI
14.010 DE 10 DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DA PLATAFORMA:HTTPS://
US04WEB.ZOOM.US/J/6573601954?PWD=AUNORY
TJQMJMATNHAEK3QWFXUEUYQT09 E PRESENCIAL NO DIA 16/09/2020,
NA RUA, ÁLVARO ALVIM N O 31, 14 0 ANDAR SALA 1401— CENTRO —
RIO DE JANEIRO/P0, ÀS 10:00H (DEZ HORAS) EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 10:30H (DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS), EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, COM QUALQUER NÚMERO DE PRESENTES, TENDO COM ESCOPO A DELIBERAÇÃO DA SEGUINTE ORDEM DO DIA 1) APROVAÇÃO
DAPAUTA DE REIVINDICAÇÃO DA CATEGORIA RELATIVA A DATA BASE
DOS PATRONAIS PARA SER ENTREGUE AO SINDITEC-RJ, SINDELIVRE E
AO TIPJO 2) CONCESSÃO DE PODERES PARA A DIRETORIA DO SINDICATO
ESTABELECER NEGOCIAÇÃO COLETIVA COM OS SINDICATOS PATRONAIS SINDITEC-PJ, SINDELIVRE, TIRIO E EMPRESAS, E FIRMAR CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO; 3) SUB DISSÍDIO COLETIVO 4) APROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL NEGOCIAÇÃO DE
CUSTEIO SINDICAL, BEM COMO, FIXAÇÃO DE PERCENTUAL, PRAZOS E
FORMA DE OPOSIÇÃO; 5)RATIFICAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DOS DIAS 19
DE JULHO DE 2019 E 30 DE AGOSTO DE 2019 6)ASSUNTOS GERAIS.
RIO DE JANEIRO, 11 DE SETEMBRO DE 2020 A
CLAUDEMIS LOPES DA CUNHA - PRESIDENTE.

SMARTCOAT - SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.122.486/0001-05 - NIRE Nº 33.3.0032943-9
AGE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. acionistas da SMARTCOAT - SERVIÇOS EM
REVESTIMENTOS S.A. (“Cia.”) a se reunirem em AGE (“AGE”), a ser realizada
virtualmente, nos termos do disposto no Instrução Normativa nº 79 do Departamento
de Registro Empresarial e Integração (“DREI”), às 11h do dia 18/09/2020, a fim de
deliberaram sobre a seguinte ordem do dia: (i) Consignar a renúncia apresentada por
um dos membros do Conselho de Administração da Cia.; e (ii) Eleger o novo membro
do conselho de administra da Cia.. Os acionistas, seus representantes legais ou
procuradores, poderão participar da AGE virtualmente, através do acesso gratuito
à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, sendo que os documentos
e informações obrigatórias estarão à disposição dos acionistas para consulta na
sede da Cia. ou por meio do e-mail ri@priner.com.br. Para participação na AGE, por
meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas devem enviar uma solicitação à
Cia. pelo e-mail indicado neste Edital, com antecedência mínima de 24h em relação
ao horário marcado para o início da AGE, acompanhada de toda a documentação
necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida a solicitação e verificada
a documentação fornecida, a Cia. enviará ao acionista os dados para a sua participação
por meio da plataforma ora referida. Será necessário que os acionistas apresentem
documentos para comprovar sua identidade e qualidade de acionistas, para que
sejam admitidos à AGE. O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por
seu representante legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser
representados na AGE por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o
instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário.
Rio de Janeiro, 09/09/2020. A Diretoria

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 20 de fevereiro de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2020, às 17:30
horas, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de
Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do
Estatuto Social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”), tendo em vista
a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária:
Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega 4. Ordem do Dia: 4.1 Manifestar-se sobre
o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 4.2 Deliberar sobre a destinação do lucro
líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 4.3 Convocar a
Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da
Lei nº 6.404/76; 4.4 Aprovar a celebração do Contrato de Seguro-Garantia nº
04666920201001077500131114, em 10 de fevereiro de 2020, com a Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A., no valor de R$ 99.015.552.60, em favor
da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, tendo como objeto
a garantia de indenização dos prejuízos decorrentes do inadimplemento da
Companhia, referente, à garantia de execução do contrato de concessão,
relativo ao Edital de Concessão Nº 004/2007, da outorga para exploração
da infraestrutura e da prestação de serviços públicos e obras, abrangendo
a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração da Rodovia Federal
BR-101/RJ, Lote 04, Trecho Div. RJ/ES – Ponte Presidente Costa e Silva,
com extensão total de 320,10 Km; 5. Deliberações: Os Conselheiros, por
unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1 Foram aprovadas, sem quaisquer
emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores
independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela
mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos
à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação;
5.2 Tendo em vista a não apuração de resultado positivo no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme consta das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas anteriormente aprovadas,
a Companhia não constituirá reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei
nº 6.404/76, e tampouco distribuirá dividendos aos seus acionistas; 5.3 Foi
aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia para o dia 30 de abril de 2020, às 13:30 horas, no Município de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro, nº 4, salas 901,
902, 903 e 904, Bloco 2, Centro; 5.4 Aprovar a matéria constante do item 4.4
da Ordem do Dia, sendo ratificada a contratação ali descrita; 5.5 Aprovar a
lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no
artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por:
Mesa: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e a Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega;
Conselheiros: Sr. Andre Dorf, Marco Antonio Giusti e Flávia Lúcia Mattioli
Tâmega. Niterói, 20 de fevereiro de 2020. “Confere com a original lavrada em
livro próprio”. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 03/09/2020 sob o
nº 00003929021 e demais constantes do termo de autenticação. Bernardo
Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

o R2, que segundo Amaral,
“representa a porcentagem
de desempenho do fundo,
que pode ser explicada pela
mudança de desempenho
do índice de referência.
Em outras palavras, o R2
mostra quanto a variação
do Ibovespa, por exemplo,
explica a performance do
fundo que se compara a ele,
ou seja, quanto maior for o
R2, maior a correlação entre o desempenho do fundo
e o seu benchmark.”
A partir do R² e TE, o
analista de investimentos da
Capital Research identificou
uma quantidade relevante de
fundos que entregavam baixa performance. “Uma combinação do TE menor do que
5 e com o R2 maior que 0.95
nos dá uma boa indicação de
possíveis fundos pseudoativos. E descobrimos que 44
fundos analisados, ou seja,
mais de 15%, se enquadravam nesses critérios, isto é,
cobram taxas de fundos ativos, mas entregam uma performance abaixo ou muito
semelhante ao benchmark”,
alerta Amaral.

Uma vez identificados os
fundos pseudoativos, o analista classificou os fundos
de acordo com suas respectivas taxas de administração
e resultados comparados ao
Ibovespa, considerando o
período entre junho de 2016
e junho de 2020. Para Rafael, nessa segunda análise,
o que ficou evidente foi a
importância de saber fazer
escolhas conscientes e assertivas. “Os fundos com baixa
performance são justamente aqueles que concentram
a maior parte dos cotistas e
do dinheiro. Ao todo, temos
mais de 3,2 milhões de investidores e R$ 4,3 bilhões
investidos em fundos que
prometem - e cobram - por
uma gestão ativa, com a promessa de entregar uma performance melhor do que o
Ibovespa o que, na prática,
não ocorre. Por isso, é importante saber escolher muito bem os ativos nos quais
você investe, afinal, existe
muito produto financeiro
ruim sendo oferecido por
aí”, conclui Rafael Amaral,
em seu relatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO
2a CONVOCAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 10.2020
OBJETO:Contratação de empresa especializada em Transporte Escolar,
para realizar o serviço de transporte gratuito dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Queimados, com idade máxima de 10 (dez)
anos, que não serão atendidos pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônica da
Rede Municipal de Ensino de Queimados. PROCESSO ADMINISTRATIVO:
5296.2018.05. RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br-avisos-licitacao 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: 24/
09/2020 as 10:00 horas.
Tatiane Galvão Lucas
Pregoeira - CPLMSO

Condomínio do Edifício Teto Benjamim Constant
Rua Santa Cristina 78 Gloria Rio de Janeiro RJ.
CNPJ: 72.059.116/0001-07
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA.
O Sr. Sindico, convoca e solicita os senhores proprietários (condôminos)
para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no
salão de festas do Condomínio, em primeira convocação às 19hs do dia
25 de setembro de 2020, com quórum de 2/3 dos condôminos, ou em
segunda convocação às 19h30m, isto é meia hora após, com qualquer
número de condôminos presente, para o fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1 Leitura da Ata Anterior 2 Apresentação e aprovação das contas no período de agosto de 2019 a agosto de 2020. 3 Eleição
de Sindico, Sub. Sindico e Membros do Conselho Fiscal para o período de
16/11/2020 à 15/11/2021. 4 Apresentação da previsão orçamentária para o
período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2021. 5 Esclarecimento do
Sindico sobre a atual situação do condomínio, obras concluídas, em andamentos e a executar. 6 Devido a estado de calamidade publica que estamos
vivendo com os efeitos da COVD19 os demais assuntos ficarão para uma
próxima Assembleia. OBS: Tendo em vista a importância dos assuntos a
serem trados, alertamos a conveniência do comparecimento pessoal ou do
envio de procuradores legalmente habilitados (procuração com firma reconhecida), uma vez que as decisões tomadas nesta assembleia obrigarão a
todos, inclusive dissidentes e ausentes. De acordo com o Art. 1335 inciso
III do Código Civil os condôminos em atraso não poderão participar e votar
nas deliberações desta Assembleia.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2020.
Severino Jose Aprígio
Sindico.

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL REGIONAL
DE JACAREPAGUÁ
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de COBRANÇA, movida por
CONDOMÍNIO FREEDOM CLUB RESIDENCE
em face de SAMBUCUS EMPREENDIMENTOS S/A,
processo nº 0051574-45.2014.8.19.0203, na forma abaixo:
A Dra. ANDREIA FLORÊNCIO BERTO, Juíza da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados especialmente a SAMBUCUS EMPREENDIMENTOS S/A, que
em 22/09/20, às 13:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do
CPC, não havendo licitantes no dia 24/09/20, no mesmo local e
hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC,
o imóvel registrado no 9º RGI, matrícula nº 364194, Av. Jaime
Poggi nº 300 bl.01 apto 1204 – Jacarepaguá - RJ, avaliado as fls.
571 em 10/12/2018, por R$ 455.000,00. Condições Gerais da
Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos
autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro
e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição.
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não
for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 31/08/20. Eu, Gustavo Alves de Souza, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ANDREIA FLORÊNCIO
BERTO, Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de COBRANÇA movida por CLAYMED MATERIAL
HOSPITALAR LTDA em face de REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DO RIO DE JANEIRO,
processo nº 0154525-69.1999.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DO RIO DE JANEIRO, que
em 21/09/20, às 14:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do
CPC, não havendo licitantes no dia 23/09/20, no mesmo local e
hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC,
o DIREITO E AÇÃO dos imóveis registrados no 6º RGI, matrícula
nº 54.958, 1) Rua Manuel Fontenele loja 69 – Higienópolis - RJ,
avaliado as fls. 1663/1664 em 29/9/18, por R$ 315.000,00. 2) Rua
Manuel Fontenele loja 67 – Higienópolis - RJ, avaliado as fls.
1666/1666 em 29/9/18, por R$ 285.000,00. Condições Gerais da
Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos
autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro
e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição.
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos autos,
ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência
contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 2/9/20. Eu, Rosely Rodrigues Antunes, Chefe de Serventia,
o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO
NASCIMENTO, Juiz de Direito.

BCE considera afastados
os riscos de deflação
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, nesta quinta-feira reafirmou que não existem riscos
de deflação e deu ênfase ao fato de que até diminuíram em
setembro. Adiantou que o BCE acompanha a apreciação
do euro, não porque tenha qualquer objetivo nesta matéria,
mas porque reconhece que a pressão negativa que se verifica nos preços é consequência da apreciação da moeda.
Como os técnicos do BCE reviram em alta a projeção
para o PIB da Zona Euro este ano, a recessão deverá ser
menor do que o antecipado em junho, esperando-se agora
uma contração de 8% no conjunto dos países da moeda
única, contra os anteriores 8,7%. Christine acentua que a
incerteza é muito elevada e a recuperação da economia
está dependente da evolução da pandemia de covid-19.
Para a presidente do BCE a atividade da indústria
continua a melhorar, mas o ímpeto no setor dos serviços
abrandou, por causa do aumento das infeções durante o
verão, que deverão estar na origem da quebra dos mais
recentes indicadores nos serviços, admitindo que a forte
incerteza prejudicará a recuperação do mercado de trabalho. Adiantou que os dados para o terceiro trimestre dão
conta de uma “recuperação notável”, tanto na indústria,
como nos serviços. Neste contexto, os estímulos amplos
continuam necessários para proteger a economia e a inflação, garantindo os niveis atuais das taxas do juros, bem
como os programas de compras de ativos em vigor. Esses
comentários de Christine derrubaram as bolsas europeias
e impulsionaram o ouro.

Ganância do GPA faz sentido para Itaú BBA
O “vírus” que ataca os analistas foi detectado no Itaú
BBA, onde a infecção fez seus técnicos estabelecerem um
potencial de alta de 88% para as ações do GPA, estabelecendo um preço-alvo de R$ 95 para 2021. Em relatório, o
Itaú BBA afirmou que a iniciativa do grupo “faz sentido”
porque tem como objetivo refletir o valor dos diferentes
ativos do grupo de forma individual. Caramba, parece que
a infecção é muito braba, pois em relatório acham que o
Assaí deve valer R$ 27 bilhões, podendo chegar a R$ 31
bilhões após a inclusão do Êxito, Cnova e Multivarejo,
mas tem de ser excluída a dívida líquida, só que não dizem para onde vai. Outra aberração é considerar boa uma
relação preço/lucro de 22,5 vezes (ou seja, recuperação
em 22,5 anos só com os dividendos) e margem líquida de
3,4% em 2021.
O engraçado é que para os analistas do Credit Suisse,
“se considerarmos os múltiplos dos concorrentes de atacarejo, a divisão sozinha valeria R$ 17 bilhões”, o que representa todo o valor de mercado do GPA.

O ‘day after’ do GPA
Entre os relatórios publicados sobre o IPO do Assaí, o
mais consciente foi o do Banco Safra, por levantar mais
dúvidas sobre o futuro do Grupo Pão de Açúcar, depois
dessa operação dentro do cenário complicado do varejo
no Brasil. Os analistas da instituição acham que o Assaí
só vale R$ 16,6 bilhões. A conversão das unidades do Extra em Assaí era uma das estratégias para mitigar o mau
desempenho da bandeira de hipermercados. Uma vez que
tiver que se sustentar sozinho, o Extra gerará o retorno
esperado? E o que será da bandeira Pão de Açúcar?
Nas palavras do Safra, “como uma operação isolada, os
ativos de varejo do GPA serão postos sob os holofotes”.
Ficará muito mais claro, por exemplo, como o desempenho sofrível do Extra, nos últimos trimestres, destrói valor
para os acionistas.“A principal questão que permanece
é se o acionista controlador, Casino, colocará à venda a
bandeira premium de supermercados Pão de Açúcar e as
operações do Exito fora do Brasil, encerrará ou colocará à
disposição a mais problemática bandeira Extra.”

IPO da Petz foi bem esquisito
A Petz concluiu a mais esquisita oferta inicial de ações.
O IPO proporcionou a captação de R$ 3,03 bilhões para
uma empresa que apresentava raquíticos resultados e possibilitou que o fundo de private equity norte-americano
Warburg Pincus deixe o controle da companhia para ser
um sócio minoritário, com apenas 5% do capital. A Petz
possui uma rede de 106 lojas, mas quase todas são de franqueados. A ação da companhia ficou em R$ 13,75, ante
uma faixa indicativa de preço para o IPO que ia de R$
12,25 e R$ 15,25. Caramba, como uma empresa fraca teve
uma captação secundária de R$ 2,96 bilhões?
O importante é que Sergio Zimermamm, voltou a ser
o maior acionista da empresa, com 35%. No podcast “De
zero ao topo”, da Infomoney, mas quem assistir vai ficar
confuso quanto a carreira de sucesso do empresário que,
antes de montar a Petz, teve uma empresa de animação de
festas infantis, depois uma adega que evolui para um mercado e depois para uma rede atacadista, que chegou a ter
mais de 600 funcionários e faturamento de R$ 15 milhões
por mês. Mas uma crise econômica aliada à falta de conhecimento de Zimerman para gerir os negócios fizeram a
empresa quebrar. “Aprendi muita coisa na falência”. Com
essa experiência, voltará a tomar conta da Petz.

Volta aos escritórios
O JP Morgan mandou os funcionários retornarem aos
escritórios. Ficarão em home office apenas as funcionárias
com filhos em idade de creche e os portadores de doenças
que os tornem vulneráveis à pandemia.
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Redução da Selic e dos depósitos
Comprar imóveis deixou de ser bom investimento
2009 a 2019
compulsórios puxaram juros de crédito De
os imóveis
Em agosto, as taxas de juros de operações de crédito
apresentaram queda, segundo balanço divulgado nesta
quinta-feira pela Associação
Nacional dos Executivos de
Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac). Os
principais fatores atribuídos à
redução são a diminuição da
taxa básica de juros (Selic) e
a redução de depósitos compulsórios.
Segundo o diretor executivo Miguel Ribeiro de Oliveira, que assina o relatório,
também é possível relacionar
o cenário a aportes destinados
pelo governo federal para o
pagamento de folhas de empresas de pequeno e médio

portes. Ele ainda destaca a
renegociação de dívidas com
juros menores e a redução de
juros para não agravar ainda
mais o quadro de inadimplência e solvência das empresas e
pessoas físicas.
Entre março de 2013 e
agosto de 2020, constatou-se
uma redução da Selic da ordem de 5,5 pontos percentuais
(redução de 72,41%). A taxa
passou de 7,25% ao ano, em
abril de 2013, para 2% ao ano,
em agosto de 2020.
De acordo com a análise, a
taxa de juros média para pessoa física apresentou uma redução de 0,03 ponto percentual
no mês (0,65 ponto percentual
no ano). O valor corresponde

a uma redução de 0,53% no
mês (0,70% em doze meses).
A variação foi de 5,62% ao
mês (92,73% ao ano), em julho,
para 5,59% ao mês (92,08%
ao ano), em agosto. Trata-se da
menor taxa de juros registrada
desde novembro de 2013.
Já a taxa de juros para
pessoa jurídica foi reduzida
em 0,04 ponto percentual no
mês (0,66 ponto percentual
no ano), correspondente a
uma redução de 1,35% no
mês (1,57% em doze meses). Em julho de 2020, era
de 2,97% ao mês (42,08%
ao ano), caindo para 2,93%
ao mês (41,42% ao ano) em
agosto, quando atingiu o menor nível da série histórica.

Google: R$ 5 mi para empreendedores brasileiros
O Google comunicou que
criará um fundo de investimentos dedicado a investir em
negócios brasileiros geridos
por empreendedores negros.
São R$ 5 milhões para apoiar
30 empreendimentos nos
próximos 18 meses, em um
programa batizado de Black
Founders Fund. O objetivo

é promover a diversidade no
ecossistema de startups. As
inscrições e os investimentos
começam este mês e poderão
ser realizados durante os 18
meses de atividade do fundo.
De acordo com o Google,
os valores destinados a cada
negócio irão depender das
necessidades de cada empre-

sa, estágio do produto oferecido e de possíveis investimentos passados. Conforme
a Reuters, o Google não pedirá participação na startup
ou retorno financeiro.
As startups precisam ter
uma solução com base em
tecnologia e pelo menos alguns usuários.

valorizaram cerca
de 9,4% ao ano
No passado, comprar imóveis era visto como investimento certo para garantir um
futuro digno e até mesmo
ganhar dinheiro com segurança. Mas será que investir
em imóveis ainda é um negócio lucrativo e certo? A
indagação é do gestor de riscos financeiros Yuri Utida.
Segundo ele, essa fama dos
imóveis fez muito sentido
em décadas passadas.
Cálculo feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc) mostrou que de
2009 a 2019 os imóveis
valorizaram cerca de 9,4%
ao ano. O número, embora
seja maior do que índices
como a poupança, Selic e
CDI, ainda é muito baixo
quando comparado a outras
oportunidades do mercado.
A rentabilidade do Ibovespa em 2019, por exemplo,
chegou a 31%.
Utida explica que o que

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 31 de março de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos trinta e um dias do mês de março de 2020, às
13:00 horas, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de
Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do
Estatuto Social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”), tendo em vista
a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária:
Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega 4. Ordem do Dia: 4.1 Deliberar sobre o
novo auditor independente da Companhia. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1 Aprovar a nomeação da
KPMG Auditores Independentes como auditor independente da Companhia;
5.2 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos
do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e a Sra. Flávia
Lúcia Mattioli Tâmega; Conselheiros: Sr. Andre Dorf, Marco Antonio Giusti e
Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. Niterói, 31 de março de 2020. “Confere com a
original lavrada em livro próprio”. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária.
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em
03/09/2020 sob o nº 00003928721 e demais constantes do termo de autenticação. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/ME nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288
Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 17 de julho de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de julho de 2020, às 13:30
horas, na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”) localizada
no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro,
nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença do
acionista representante da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3.
Publicação: Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o caput
do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a publicação do Relatório
da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 (acompanhadas das
respectivas Notas Explicativas), do parecer dos auditores independentes e
dos demais documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia,
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil
na edição do dia 21 de fevereiro de 2020, em conformidade com o disposto
no artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel
Lopez Moreno; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 5. Ordem do Dia:
5.1 Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1.1 Exame, discussão e aprovação do
relatório de Administração, das contas da Diretoria, bem como das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, as quais se encontram acompanhadas do
parecer dos auditores independentes; 5.1.2 Deliberar sobre a destinação do
lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019. 5.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.2.1 Deliberar
sobre a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;
5.2.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato de Seguro-Garantia nº
04666920201001077500131114, em 10 de fevereiro de 2020, com a Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A., no valor de R$ 99.015.552.60, em favor
da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, tendo como objeto
a garantia de indenização dos prejuízos decorrentes do inadimplemento da
Companhia, referente, à garantia de execução do contrato de concessão,
relativo ao Edital de Concessão Nº 004/2007, da outorga para exploração
da infraestrutura e da prestação de serviços públicos e obras, abrangendo
a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração da Rodovia Federal
BR-101/RJ, Lote 04, Trecho Div. RJ/ES – Ponte Presidente Costa e Silva, com
extensão total de 320,10 Km. 6. Deliberações: Por unanimidade, o acionista
delibera o que segue: 6.1 Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1.1 Aprovar,
sem reservas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as
Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do
Parecer dos auditores independentes emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes; 6.1.2 Tendo em vista a não apuração de resultado
positivo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme
consta das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas
anteriormente aprovadas, a Companhia não constituirá reserva legal, nos
termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, e tampouco distribuirá dividendos
aos seus acionistas; 6.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1 Aprovar
a remuneração global anual dos administradores da Companhia, em até
R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), não incluídos os encargos
sociais e previdenciários; 6.2.2 Aprovar a matéria constante do item 5.2.2
da Ordem do Dia, ratificando a contratação ali descrita; e 6.2.3 Aprovar a
lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto
no artigo 130, § 1º, da Lei 6404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a
presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por:
Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e
Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Niterói, 17 de julho de 2020. “Confere com a
original lavrada em livro próprio”. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária.
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em
04/09/2020 sob o nº 00003929408 e demais constantes do termo de autenticação. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7 - (Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A fim de obtermos a ratificação das deliberações tomadas na Assembleia
Geral Ordinária da Companhia realizada em 31 de julho de 2020,
convocamos os Acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124
da Lei 6.404/76, para que se reúnam em nova Assembleia Geral Ordinária
(“AGO”), a ser realizada presencialmente às 12h00 do dia 13 de outubro de
2020, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116,
SL. 2403, Botafogo, CEP 22290-906, para deliberarem sobre a seguinte
da Ordem do Dia: (i) ratificar a tomada de contas dos administradores
e a aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores
Independentes da Companhia relativas ao exercício social encerrado
em 31.12.2019; (ii) ratificar a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31.12.2019; e (iii) ratificar a fixação do montante global
anual da remuneração dos administradores (Conselho de Administração
e Diretoria) da Companhia.
A Companhia esclarece ainda que: (a) encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores
da Companhia (www.mmx.com.br), os documentos pertinentes às
matérias a serem deliberadas na AGO, em observância à Instrução
CVM nº 481/09; (b) a participação do acionista poderá ser pessoal ou
por procurador devidamente constituído, bem como via boletim de voto a
distância, conforme artigo 126 da Lei 6.404/76 e Instrução CVM 481/09; e
(c) a lista de documentos de representação necessários e as orientações
detalhadas para participação do acionista na AGO se encontram na
Proposta da Administração, disponível nos sites acima listados.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2020
MMX Mineração e Metálicos S.A- Em Recuperação Judicial
Diretoria - Fernando Hermanny

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 15 de junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos quinze dias do mês de junho de 2020, às 15:30
horas, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de
Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do
Estatuto Social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”), tendo em vista
a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária:
Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem do Dia: 4.1 Deliberar sobre o
pedido de renúncia da Sra. Marcia Fragoso Soares, ao cargo de Diretora de
Manutenção da Companhia; e 4.2 Deliberar sobre a eleição do novo diretor
em substituição a Diretora renunciante. 5. Deliberações: Os Conselheiros,
por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1 Foi recebido e conhecido o
pedido de renúncia da Sra. Marcia Fragoso Soares, ao cargo de Diretora
de Manutenção, apresentado em 15 de junho de 2020, ao qual é outorgada a
mais plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação, exceto nos
casos de dolo e/ou fraude. O pedido de renúncia por ela apresentado, nesta
data, ficará arquivado na sede da Companhia. Os membros do Conselho de
Administração registram seu agradecimento a Sra. Marcia Fragoso Soares
pela dedicação e pelos serviços prestados à Companhia no desempenho
de suas atribuições. 5.2 Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, em
substituição a diretora renunciante e para cumprir o restante do mandato,
para ocupar o cargo de Diretor de Manutenção, o Sr. Luiz Marcelo de Souza,
brasileiro, casado, engenheiro, portadora da cédula de identidade CREA/PE nº
36051, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.868.284-94, residente no município
e estado de São Paulo, com domicílio profissional no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510,
12º andar, Vila Nova Conceição. O Diretor eleito na presente Reunião deverá
permanecer em seu cargo até a data da reunião do conselho de administração
da Companhia que o reeleger ou destituir. O Diretor da Companhia, eleito na
forma do disposto no item 5.2 acima, declara que não está impedido, por lei
especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou
sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as formas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, cuja declaração
encontra-se devidamente arquivada na sede da Companhia. 5.3 Aprovar a
lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no
artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por:
Mesa: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e a Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega;
Conselheiros: Sr. Andre Dorf, Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Marco Antonio
Giusti. Niterói, 15 de junho de 2020. “Confere com a original lavrada em livro
próprio”. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 03/09/2020 sob o nº
00003928793 e demais constantes do termo de autenticação. Bernardo Feijó
Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

se vê, hoje, é que os imóveis têm um rendimento
baixíssimo quando alugados a terceiros, e estão bem
longe daquela valorização
alardeada pelos nossos
pais. “As pessoas tendem
a confundir correção inflacionária com valorização e
pensam que estão investindo de forma conservadora,
mas não é bem assim. Os
imóveis têm o seu valor aumentado ano após ano, em
boa parte, apenas devido à
inflação que se acumula, o
que não significa que eles
estão valendo mais, apenas
não perderam o valor de
mercado”, esclarece.
O especialista conta que
a pandemia do novo coronavírus veio para mostrar
que imóveis não têm necessariamente um retorno
seguro e rentável. “Um em
cada quatro imóveis ficou
vago e muitos outros foram
renegociados para valores
menores. Nestes momentos de crise, eles se tornam
uma verdadeira ‘pedra no
sapato’ do proprietário que
queira se desfazer de um
bem, pois ou precisa esperar um tempo indeterminado até que apareça um bom
negócio, ou o venderá rápido por uma quantia bem

abaixo do seu valor, além
da taxa que será paga ao
corretor e tributos de transferências. No fim, a perda
é dupla: é seu dinheiro que
fica imobilizado, perdendo
valor e deixando de render
em opções melhores e mais
flexíveis”, pontua.
Utida reforça que o mercado dispõe de opções bem
mais lucrativas e seguras
para quem quer investir. A
chave é a informação. “A
falta de conhecimento e de
acompanhamento especializado fazem as pessoas tomarem decisões erradas com
o seu dinheiro. Há uma infinidade de fundos (inclusive
imobiliários) que um bom
consultor pode te indicar
após entender sua realidade
e objetivos, além de seguros
100% resgatáveis em poucos
anos, com boa rentabilidade
e segurança maior que a de
imóveis”, diz.
O gestor reforça a necessidade de procurar bons
profissionais do setor de investimentos para não cair em
armadilhas na hora de destinar suas economias. “Não se
deixe iludir pelas propagandas que afirmam que tal rendimento é 100, 200% melhor
do que a poupança ou a taxa
Selic”.

SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF N° 33.016.338/0001-90
NIRE Nº 33.3.0001602-3
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a se realizar no dia 21 de setembro de 2020, às 10:00
horas, na sede social, na Avenida das Américas, 3443 – Bloco 3 – Unidade
302, Condomínio Américas Corporate – Barra da Tijuca, CEP 22631-003,
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (i) Transferência da sede da Companhia para a Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, Rua Conselheiro Laurindo,1425 – Bairro
Rebouças, CEP80230-180; (ii) Manutenção da atual sede a ser transferida
para Curitiba, na AGE ora convocada, como uma Unidade da Companhia
no Rio de Janeiro; (iii) Extinção da filial localizada na Cidade de Manaus,
Estado do Amazonas; (iv) Alteração do objeto social da Companhia; (v)
Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vi) Outros assuntos
de interesse geral da Sociedade. Informações Gerais: O Acionista, seu
representante legal ou procurador, deverá observar as disposições previstas
no parágrafo 1° do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976 para participar da
Reunião, apresentando o documento hábil de sua identificação. Consoante
disposições Estatutárias ficam suspensas as transferências e conversões
de ações até o dia em que se realizar a Assembleia, inclusive. Rio de
Janeiro, 8 de Setembro de 2020. SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.
JOSÉ ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO GONÇALVES - Diretor-Presidente.
LUXOR PARTICIPAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 33.858.150/0001-90 - NIRE nº 33.3.0010741-0
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25.08.2020. Data, Hora e
Local: Às 9h do dia 25.08.2020, na sede social da Companhia, na Avenida Niemeyer, nº 2, loja 111, Vidigal, CEP 22450-220, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Quorum: Acionistas titulares de 146.409.707 (cento e quarenta e seis milhões,
quatrocentas e nove mil, setecentas e sete) ações ordinárias representativas
de 100% (cem por cento) do capital social e votante da Companhia, conforme
constatado no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Convocação:
Foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124,
§4º, da Lei nº 6.404/1976, em decorrência da presença dos acionistas titulares das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia.
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Carla Maria Flores Ribas,
que convidou a Sra. Salima Bayde Weyne para secretariá-la. Ordem do Dia:
(i) tomada de contas dos administradores, mediante exame, discussão e votação
do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos
administrativos ocorridos no exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e demais documentos
listados no art. 133 da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (iii) destinação do resultado líquido apurado no exercício
social encerrado em 31.12.2019; e (iv) eleição dos membros da Diretoria da
Companhia. Documentos Anexos: cópia do relatório da administração sobre
os negócios sociais e os principais fatos administrativos ocorridos no exercício
social encerrado em 31.12.2019 e das demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31.12.2019. Os documentos pertinentes à
Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à
disposição para consulta dos acionistas. Os documentos mencionados acima
foram publicados no (i) DOERJ, em 21.08.2020, Parte V, página 1, id. 2266449;
e (ii) no jornal Monitor Mercantil, em 21.08.2020, página 9. Deliberações: após
a leitura dos documentos pertinentes à Ordem do Dia e tendo sido aprovada a
lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º e
2º, da Lei nº 6.404/76, a unanimidade dos acionistas presentes, abstendo-se
de votar os legalmente impedidos, deliberou: (i) considerar sanada a não
publicação dos anúncios referidos no art. 133 da Lei nº 6.404/76 e a inobservância dos prazos mencionados no mesmo dispositivo legal, tendo em vista a
presença da totalidade dos acionistas e a publicação dos documentos anexos
anteriormente à realização desta Assembleia Geral Ordinária, em conformidade
com a previsão do art. 133, §4º, da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar, sem reservas,
as contas dos administradores e o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos ocorridos no exercício social
encerrado em 31.12.2019; (iii) aprovar, sem reservas, o Balanço Patrimonial,
a Demonstração do Resultado do Exercício, as Demonstrações do Fluxo de
Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas
das Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019;
(iv) aprovar a não distribuição de dividendos, tendo em vista que a Companhia não apurou lucro no exercício social encerrado em 31.12.2019, além de
possuir prejuízos acumulados, o que impede a distribuição de dividendos; e
(v) eleger (1) a Sra. Carla Maria Flores Ribas, brasileira, divorciada, nascida
em 26.03.1958, atriz, CI nº 04.001.107-4, IFP/RJ em 25.08.1998, CPF/ME nº
664.374.077-00, residente e domiciliada na Av. Prefeito Mendes de Moraes, nº
1.400, bloco 1, apto. 404, CEP 22060-190, Cidade e Estado do RJ, para o cargo
de Diretor; (2) Sra. Cristina Maria Flores Ribas, brasileira, solteira, nascida em
20.04.1964, psicóloga, CI nº 04.956.046-9, IFP/RJ em 23.06.1989, CPF/MF nº
664.337.627-00, residente e domiciliada na Rua Jequitibá, nº 01, bloco 1, apto.
402, CEP 22470-110, Cidade e Estado do RJ, para o cargo de Diretor; (3) o Sr.
Maurício de Souza Mesquita, brasileiro, casado, nascido em 10.03.1966, contabilista, CI RG nº 103098/O-4, CRC/RJ, CPF/MF nº 827.521.767-91, residente
e domiciliado na Rua Cinco de Julho, nº 294, apto. 604, Icaraí, CEP 24220-111,
Cidade de Niterói, RJ, para o cargo de Diretor, e (4) o Sr. Antonio Fernando
Chaves de Azevedo, brasileiro, solteiro, nascido em 26.04.1980, empresário,
CI RG nº M9127155 SSP/MG, CPF/ME nº 667.712.502-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, à Rua Bela Cintra, nº 2302, apto. 68,
Consolação, CEP 01415-002, para o cargo de Diretor, para exercer o mandato
de 3 (três) anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2023. Os
Diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, que: (i) aceitam a indicação
ao cargo; (ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração
de sociedades empresárias e; (iii) não foram condenados por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Diretores eleitos tomaram
posse de seus cargos nesta data, mediante termo lavrado no Livro de Atas de
Reunião de Diretoria. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e
assinada pelos acionistas presentes: Sra. Carmen Flores Ribas, Sra. Carla Maria
Flores Ribas, Sra. Cristina Maria Flores Ribas e Sra. Claudia Maria Flores Ribas,
sendo autorizada sua publicação sem as assinaturas dos acionistas, conforme
facultado pelo art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. Confere com a original lavrado
no livro próprio. Rio de Janeiro, 25.08.2020. Carla Maria Flores Ribas - Presidente. Salima Bayde Weyne - Secretária. Jucerja nº 3929874 em 07/09/2020.
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 - Companhia Aberta - Bovespa: MMXM3

Relatório da Administração
Mensagem da Administração
O resultado do ano de 2019 foi negativo em R$ 120 milhões.
Durante este ano a Companhia permaneceu comprometida com o cumprimento do
plano de recuperação judicial da MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação
Judicial (“MMX Sudeste”), bem como com a aprovação do plano de recuperação
judicial da Companhia e da MMX Corumbá Mineração S.A (“MMX Corumbá”).
Em relação à MMX Sudeste os credores, em 06 de fevereiro de 2019, aprovaram
a arrematação de todos os imóveis ainda pertencentes à MMX Sudeste, tendo
esta recebido uma proposta de R$20.000 mil, a qual foi aceita em 24 de abril de
2019, após a renúncia ao direito de preferência dos sócios-quotistas das sociedades
detentoras dos terminais que compõem a UPI Terminais. O preço de aquisição da
UTI Terminais foi devidamente pago no dia 30 de abril de 2019. Com isso, encontrase encerrada a alienação de todos os ativos da MMX Sudeste Mineração S.A. - Em
Recuperação Judicial afetados pelo Plano de Recuperação Judicial.

Em relação à Companhia e sua controlada MMX Corumbá, a Assembleia Geral
de Credores (“AGC”) foi realizada na data de 24 de abril de 2019. A AGC foi
instalada e na ocasião foram apresentados aos credores ajustes realizados ao
Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas. Os credores, por unanimidade,
deliberaram a suspensão da AGE para análise de tais ajustes, com previsão de
retomada da AGC para deliberação, no dia 17 de maio de 2019. Após mais algumas
suspensões, no dia 01 de julho de 2019 o Plano de Recuperação Judicial das
recuperandas foram aprovados em todas as classes de credores, por crédito e nas
classes I e IV por cabeça, sendo que na classe II I o Plano recebeu voto favorável de
mais de 40% por cabeça.
O resultado da votação do Plano de Recuperação Judicial será agora analisado pelo
juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a
quem caberá a concessão ou não da Recuperação Judicial.

A Continuidade da Companhia
O Plano de Restruturação iniciado em 2014 e que acabou culminando nos dois
processos de recuperação judicial supracitados, vem sendo enfrentados pela
Companhia com muito trabalho e dedicação de sua equipe. Constante redução de
custos e busca por alternativas de receitas vem sendo uma tarefa diária de toda
equipe. Esta reestruturação tem como objetivo último a preservação da atividade
desenvolvida pela cia, ou seja, a mineração. Busca-se, portanto, redimensionar a cia
para que esta possa prosseguir como unidade econômica e, por conseguinte, possa
voltar a gerar mais empregos, impostos e tributos. Isto é, objetiva-se que, após a
devida reorganização financeira e societária, a Companhia possa retornar como
uma empresa sólida, ainda que de porte inferior ao seu projeto inicial. Para tanto,
faz-se necessário que retenha determinados bens e ativos essenciais à viabilização
de uma estrutura, ainda que mínima, para o desenvolvimento de sua atividade
econômica.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora
Ativo

Nota

Consolidado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos a recuperar

4

Depósitos vinculados
Ativos não circulantes mantidos para venda

5

Outros créditos

1

–

1.180

50

2.069

2.462

4.294

1.627

–

–

3.729

4.748

–

–

18.371

21.052

316

354

339

1.208

2.386

2.816

27.913

28.685

Não circulante
Partes relacionadas

7

Contas a receber partes relacionadas

7

87.163

87.284

–

–

Empréstimos concedidos partes relacionadas

7

38.473

36.655

–

–

4

1.529

25.913

13.036

36.071

371

371

51.573

29.115

–

–

31

31

Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Estoques
Investimentos
Títulos de remuneração variável (Port11)

6e7

9.864

9.864

9.817

9.817

12

20.256

18.970

20.256

18.970

108

–

108

–

157.764

179.057

94.821

94.004

160.150

181.873

122.734

122.689

Outros

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Receita de venda de bens e/ou serviços
Custo dos bens e/ou serviços vendidos
Resulta do bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para patrimônio líquido investida negativo
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente
Resultado líquido das operações em continuidade
Prejuízo do período
Atribuído aos acionistas controladores
Atribuído aos acionistas não controladores
Prejuízo básico e diluído por ação (em R$)

Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
–
–
1.251
2.699
–
–
(1.515)
(3.085)
–
–
(264)
(386)
15
6e7
6e7
15

(28.439)
(5.236) (102.653)
(23.155)
–
(7.087)
–
–
(71.821)
(58.285)
–
–
70
(432)
21.385
(21.782)
(100.190)
(71.040)
(81.268)
(44.937)
(100.190)
(71.040)
(81.532)
(45.323)
3.333
3.491
30.962
30.625
(23.568)
(42.562)
(67.418)
(95.481)
(20.235)
(39.071) (36.456) (64.856)
(120.425)
(110.111) (117.988)
(110.179)
–
–
(2.707)
(1.402)
(120.425)
(110.111) (120.695)
(111.581)
(120.425)
(110.111) (120.695)
(111.581)
(120.425)
(110.111) (120.425)
(110.111)
–
–
(270)
(1.470)
(18,56119) (16,97149) (18,60281) (17,19806)

15

14d

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Nota
18

Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
(120.425)
(110.111) (120.695)
(111.581)
(120.425)
(110.111) (120.695)
(111.581)

Prejuízo do período
Total do resultado abrangente
Total do resultado abrangente atribuído a:
Participação dos acionistas controladores
Participação dos acionistas não controladores
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(120.425)
–

(110.111)
–

(120.425)
(270)

(110.111)
(1.470)

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Salários e remunerações
Obrigações com aquisições de investimentos
Partes relacionadas
Empréstimos obtidos partes relacionadas
Outros valores apagar com partes relacionadas
Provisão para investimento com patrimônio líquido negativo
Passivos relacionados com os ativos não circulantes mantidos
para venda
Obrigações com terceiros
Não circulante
Provisão para litígios e demandas judiciais
Títulos de remuneração variável - MMXM11
Patrimônio líquido (Passivo a descoberto)
Capital social
(-) Custo na emissão de ações
Reservas de capital
Ajustes acumulados de conversão
Transações de capital
Prejuízos acumulados
Atribuído a participação dos acionistas controladores
Participações de acionistas não controladores

Nota

Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
16.698
186.299
6.649
4
70.524

16.426
171.955
5.739
–
69.199

45.712
186.756
115.574
12
70.524

45.486
172.412
22.032
–
69.198

92.870
536
269.489

85.890
536
197.668

16.071
–
–

15.051
–
–

–
228.489
871.558

–
226.729
774.142

88.102
297.743
820.494

77.894
295.407
697.480

10
12

401
20.256
20.657

401
18.970
19.371

15.490
20.256
35.746

19.050
18.970
38.020

14a
14b
14c

30.000
(48.329)
58.688
5
(94.975)
(677.454)
(732.065)
–
(732.065)
160.150

8
9
7
7
7
6e7

30.000
30.000
(48.329)
(48.329)
58.688
58.688
5
5
(94.975)
(94.975)
(557.029) (677.454)
(611.640) (732.065)
–
(1.441)
(611.640) (733.506)
181.873
122.734

30.000
(48.329)
58.688
5
(94.975)
(557.029)
(611.640)
(1.171)
(612.811)
122.689

Demonstração do Valor Adicionado Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Receitas
Vendas de mercadoria, produtos e serviços
Outras receitas
Receitas relativas à construção de ativos próprios
Reversão de recuperação de valores ativos

Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
–
72
–
–
72

Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda/recuperação de valores ativos
Valor adicionado bruto
Depreciação, amortização e exaustão
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para investida com patrimônio líquido negativo
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Empregados
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Tributos
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variação cambial
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do período
Participação dos acionistas não-controladores nos lucros retidos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

–
835
–
–
835

–
(2.062)
–
(2.062)
(1.990)
–
(1.990)

–
(2.073)
(1.083)
(3.156)
(2.321)
(74)
(2.395)

–
(71.821)
3.332
(68.489)
(70.479)

(7.087)
(58.285)
3.491
(61.881)
(64.276)

1.251
8.342
419
16.453
26.465

2.974
4.284
92.202
–
99.460

(1.515)
(39.662)
–
(41.177)
(14.712)
–
(14.712)

(3.085)
(124.089)
(1.261)
(128.435)
(28.975)
(74)
(29.049)

–
–
30.740
30.740
16.028

–
–
31.625
31.625
2.576

243
27
–
270

1.842
83
–
1.925

924
126
28
1.078

4.559
281
36
4.876

26.066
–
3
26.069

593
–
4
597

68.361
–
5
68.366

7.097
5.616
16
12.729

23.569
38
23.607

42.563
30
42.593

67.211
68
67.279

96.492
61
96.553

(120.425)
–
(120.425)
(70.479)

(110.111)
–
(110.111)
(64.996)

(120.425)
(270)
(120.695)
16.028

(110.111)
(1.470)
(111.581)
2.577

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Consolidado

Saldos em 01 de janeiro de 2018
Amortização do prejuízo
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital
(-) Custo na
Social emissão de ações
5.404.850
(48.329)
(5.374.850)
–
–
–
30.000
(48.329)
–
–
30.000
(48.329)

Ágio na emissão
de ações
1.819
–
–
1.819
–
1.819

Transação
de capital
(94.975)
–
–
(94.975)
–
(94.975)

Stock Options
56.869
–
–
56.869
–
56.869

Outros
resultados
abrangentes
5
–
–
5
–
5

Resultados
acumulados
(5.821.768)
5.374.850
(110.111)
(557.029)
(120.425)
(677.454)

Participação de
acionistas não
controladores
299
–
(1.470)
(1.171)
(270)
(1.441)

Total
(501.230)
–
(111.581)
(612.811)
(120.695)
(733.506)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Prejuízo do exercício
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Variação monetária e juros
Provisão não realização créditos tributários
Outras provisões (reversões)
Provisão para investida com patrimônio líquido negativo
Provisão de Fornecedores
Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
Adiantamentos diversos
Depósitos vinculados
Outros créditos

Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
(120.425)
(110.111) (120.695)
(111.581)
–
–
20.596
25.833
–
71.821
(1)
–

74
7.087
38.438
–
571
58.285
–
–

–
–
36.022
25.690
(12)
–
23
–

74
–
63.815
8.876
138.392
–
(1.002)
(90.981)

–
37
–
(108)

–
–
–
–

(781)
43
1.345
805

21
–
(156)
196

Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Impostos a recuperar
(465)
(144)
(1.157)
(963)
Fornecedores
14
(70)
900
(63)
Impostos e contribuições a recolher
906
1.641
79.799
5.727
Obrigações com terceiros
–
140
(4)
(537)
Empresas controladas e coligadas
1.789
4.178
57
–
Depósito judicial
–
–
(21.216)
(15.036)
Salários e remunerações
4
(101)
27
(89)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
1
(12)
846
(3.307)
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa
–
1
–
–
Redução de caixa e equivalentes de caixa
1
(11)
846
(3.307)
No início do exercício
–
12
50
61
Caixa líquido dos ativos mantidos para a venda
–
–
(284)
(3.296)
No fim do exercício
1
1
1.180
50
Redução de caixa e equivalentes de caixa
1
(11)
846
(3.307)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)
1. Contexto Operacional
A MMX Mineração e Metálicos S.A. - Em Recuperação Judicial (“MMX” ou “Companhia” ou em conjunto com as Controladas
“Grupo MMX”) é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, que tem
como objeto social a participação societária em outras sociedades, a extração, o beneficiamento, a pesquisa e desenvolvimento
mineral, e a venda de minério de ferro, além da participação na operação de logística e portuária da coligada no Porto Sudeste
do Brasil S.A. 1.1. Processo de recuperação judicial da controlada MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação. Em 28
de agosto de 2015, o Plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial foi aprovado
em Assembleia Geral de Credores. Em 23 de setembro de 2015, esse plano foi homologado pelo Juiz da 1ª Vara Empresarial da
Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Em resumo, o plano consiste na venda dos ativos da MMX Sudeste
Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial, segregados em 3 (três) grupos: (i) UPI Fazendas, (ii) UPI Terminais e (iii) UPI Mina.
Em 28 de outubro de 2016 foi concluída a alienação de determinados ativos reunidos em uma UPI – Unidade Produtiva Isolada,
nos termos da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei nº 11.101/05). Referida Unidade Produtiva Isolada – UPI Mina,
composta pelas minas de Ipê e Tico-Tico e respectivas unidades de processamento e barragens, além dos demais ativos,
contratos e licenças a elas relacionados, foi alienado para o grupo investidor formado por EAV Lux 2 S.À.R.L., sociedade do
grupo Mubadala (“Mubadala”) e Trafigura Ventures VIII BV, sociedade do grupo Trafigura (“Trafigura” e, em conjunto com
Mubadala, “Investidores”). Adicionalmente em 22 de novembro de 2017 foi aprovada pela Assembleia Geral de Credores um
aditivo ao plano original no que diz respeito à forma de venda da UPI Fazendas e UPI Terminais. Em 20 de julho de 2018 foi
publicado o Edital do Leilão Judicial dos ativos UPI Fazendas e UPI Terminais. O Leilão Judicial das Fazendas foi finalizado em
outubro de 2018 arrecadando o total de R$12.932 milhões. Neste sentido, em 31 de outubro de 2018, realizou-se a competente
reunião de credores para apresentação dos resultados dos leilões, bem como para deliberação dos mesmos sobre propostas
adicionais de aquisição e sobre o destino dos ativos não arrecadados ou objeto de propostas. Deste modo os credores presentes
deliberaram pela aceitação de 03 propostas de aquisição e ato contínuo, totalizando mais R$3.000 mil e suspenderam a
reunião de credores até o dia 06 de fevereiro de 2019, data na qual a reunião foi retomada e todos os imóveis ainda pertencentes
à MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial foram arrematados, tendo a MMX Sudeste Mineração S.A. - Em
Recuperação Judicial recebido uma proposta de R$20.000 mil, a qual foi aceita em 24 de abril de 2019, após a renúncia ao
direito de preferência dos sócios-quotistas das sociedades detentoras dos terminais que compõem a UPI Terminais, O preço de
aquisição da UTI Terminais foi devidamente pago no dia 30 de abril de 2019. Com isso, encontra-se encerrada a alienação de
todos os ativos da MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial afetados pelo Plano de Recuperação Judicial.
Pedido de recuperação judicial da controladora MMX Mineração e Metálicos S.A. - Em Recuperação Judicial e sua
Controlada MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial. Em 25 de novembro de 2016 a Companhia e sua
sociedade Controlada MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial (“MMX Corumbá”) realizaram suas respectivas
Assembleias Gerais Extraordinárias, nas quais os acionistas ratificaram a decisão de ajuizar Pedido de Recuperação Judicial, nos
termos do artigo 51 e seguintes da Lei nº 11.101/05, perante a Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. O Pedido foi
deferido pelo Exmo. Sr. Dr. Paulo Asseda Estefan, que é o juiz titular da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, em
19 de dezembro de 2016. O plano de recuperação judicial foi apresentado em 23 de março de 2017 e a Assembleia Geral de
Credores (“AGC”) foi realizada na data de 24 de abril de 2019. A AGC da Companhia e da sua Controlada MMX Corumbá

Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial (“MMX Corumbá” e, em conjunto com a Companhia, “Recuperandas”), no âmbito do
Processo de Recuperação Judicial de nº 0405866-57.2016.8.19.0001 (“AGC”). A AGC foi instalada e na ocasião foram
apresentados aos credores ajustes realizados ao Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas. Os credores, por
unanimidade, deliberaram a suspensão da AGE para análise de tais ajustes, com previsão de retomada da AGC para deliberação,
no dia 17 de maio de 2019, às 14 (quatorze) horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no Centro de Treinamento ABERJ,
localizado na Av. Rio Branco, n° 81, 19° andar, Centro. Após mais algumas suspensões, no dia 01 de julho de 2019 o Plano de
Recuperação Judicial das recuperandas foram aprovados em todas as classes de credores, por crédito e nas classes I e IV por
cabeça, sendo que na classe II I o Plano recebeu voto favorável de mais de 40% por cabeça. O resultado da votação do Plano
de Recuperação Judicial será agora analisado pelo juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, a quem caberá a concessão ou não da Recuperação Judicial. Suspensão dos efeitos da decisão de decretação de
falência. Conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 21 de agosto de 2019, o Juízo da 4ª Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro prolatau sentença por meio da qual decretou a falência da MMX e sua controlada MMX Corumbá
Mineração S.A. no âmbito do Processo de Recuperação Judicial número 866- 57.2016.8.19.0001. A este respeito a Companhia
interpôs Agravo de Instrumento de modo a liminarmente suspender os efeitos da Decisão e, no mérito, revertê-la integralmente.
Na data de 28 de agosto de 2019 a Companhia tomou conhecimento da decisão proferida pelo Exmo. Desembargador
Benedicto Abicair, relator do Agravo de Instrumento, por meio da qual foram suspensos os efeitos da Decisão. Desta forma,
dada a Decisão de Suspensão, todos os efeitos da decisão que decretou a falência da Companhia e da MMX Corumbá estão
suspensos. Ainda não foi definida data para o julgamento de mérito do recurso de Agravo de Instrumento. 1.2. A Continuidade
da Companhia. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou prejuízo acumulado, individual e
consolidado, de R$ 677.454 mil, o passivo circulante individual e consolidado da Companhia excedeu o ativo circulante
individual e consolidado em R$869.171 mil e R$792.582 mil, respectivamente, e apresentou patrimônio líquido negativo,
individual e consolidado, de R$732.064 mil e R$733.507 mil, respectivamente. Para reverter esta situação, a continuidade
operacional da Companhia e de suas controladas, conforme divulgado acima, depende do sucesso da conclusão dos seus
respectivos planos de recuperação judicial, além da necessidade do aporte de recursos de novos investidores para continuar
os projetos que permanecerão no portfólio das Controladas. O Plano de Restruturação iniciado em 2014 e que acabou
culminando nos dois processos de recuperação judicial supracitados, vem sendo enfrentados pela Companhia com muito
trabalho e dedicação de sua equipe. Constante redução de custos e busca por alternativas de receitas vem sendo uma tarefa
diária de toda equipe. Esta reestruturação tem como objetivo último a preservação da atividade desenvolvida pela cia, ou seja,
a mineração. Busca-se, portanto, redimensionar a cia para que esta possa prosseguir como unidade econômica e, por
conseguinte, possa voltar a gerar mais empregos, impostos e tributos. Isto é, objetiva-se que, após a devida reorganização
financeira e societária, a Companhia possa retornar como uma empresa sólida, ainda que de porte inferior ao seu projeto
inicial. Para tanto, faz-se necessário que retenha determinados bens e ativos essenciais à viabilização de uma estrutura, ainda
que mínima, para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Nesse contexto, a cia pretende manter os seguintes ativos
a permitir a sua alavancagem: (i) Participação Societária na MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial,
notadamente o projeto greenfield de Bom Sucesso; (ii) Participação Indireta na Mineração Morro do Ipê S.A. (Serra Azul); e (iii)
Direitos Minerários da MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial.
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MMX Mineração e Metálicos S.A. Em Recuperação Judicial - Companhia Aberta
1.3. Empresas integrantes das Demonstrações Financeiras consolidadas. As Demonstrações Financeiras consolidadas
incluem as informações contábeis das seguintes investidas:
Participação - %
Capital social
Capital votante
Atividade
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Sede
principal
Controladas diretas
MMX Corumbá Mineração S.A. Em Recuperação Judicial (“MMX Corumbá”)
95,03%
95,03%
95,03%
95,03% Brasil
Minério de ferro
MMX Sudeste Mineração S.A.Em recuperação judicial (“MMX Sudeste”)
99,99%
99,99%
99,99%
99,99% Brasil
Minério de ferro
MMX Corumbá Indústria e Comercio de
Minérios Ltda. - Em Recuperação Judicial
(“MMX Mineração e Metálicos S.A. Em Recuperação Judicial”)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Brasil
Minério de ferro
Porto Sudeste Participações S.A.
99,99%
99,99%
99,99%
99,99% Brasil Operação portuária
Coligadas Indiretas
Terminal de Cargas Sarzedo Ltda.
(“Terminal Sarzedo”)
22,22%
22,22%
22,22%
22,22% Brasil
Logística
Terminal de Cargas Paraopeba Ltda. (“TCP”)
22,22%
22,22%
22,22%
22,22% Brasil
Logística
Porto Sudeste do Brasil S.A (“Porto Sudeste”)
0,93%
1,55%
0,93%
1,55% Brasil Operação portuária
Santa Duna Empreendimentos e
Participações S.A.
7,1%
7,1%
7,1%
7,1% Brasil Empreendimentos
1.4. Licenças. A política ambiental da Companhia e suas controladas tem como pré-requisito a obtenção de todas as licenças
exigidas por lei para cada uma das suas instalações e atividades. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui, através de
suas controladas diretas e indiretas, a seguinte licença:
Empresa
Ref.
Nº
Tipo
Data de emissão Vigência
MMX Corumbá Mineração S.A. Em Recuperação Judicial
LO 002/91
Licença de operação
10/01/2017
4 anos
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: a) Declaração de conformidade com as normas
brasileiras e internacionais de contabilidade. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia foram
elaboradas tomando como base as normas brasileiras e internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee
(“IFRIC”), implantados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”)
e orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Em 31 de março de 2020, a Administração da
Companhia autorizou a conclusão e a divulgação dessas Demonstrações Financeiras. b) Base de preparação e mensuração. Em
conexão com o plano de venda do controle dos projetos de mineração da Companhia, os ativos relacionados à MMX Corumbá
Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial continuam classificados como “ativos não circulantes mantidos para venda”, classificados
no ativo circulante para fins de demonstrações financeiras consolidadas e os investimentos nas empresas em que esses ativos
estão registrados foram mantidos como ativo não circulante nas demonstrações contábeis da controladora. Apesar de estes
ativos estarem disponíveis para venda por mais de doze meses, a Administração continua comprometida com o plano de venda
dos ativos, tendo assinado a transação de arrendamento da MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
contemplando documentos para aquisição futura desta empresa. Adicionalmente, para fins de apresentação da demonstração
dos resultados, para prover uma apresentação que beneficie o entendimento a Companhia optou por não apresentar o resultado
desses projetos em uma única linha na demonstração dos resultados, mas sim linha a linha. c) Uso de estimativas e julgamentos.
Julgamentos, estimativas e premissas são utilizados para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das
Demonstrações Financeiras da Companhia. O uso desses fatores é condição imprescindível e inerente à preparação das
Demonstrações Financeiras. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e
correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, notadamente a venda dos projetos da Companhia e outros fatores objetivos
e subjetivos. Itens significativos sujeitos a estimativas incluem a avaliação e classificação dos ativos não circulantes mantidos para
venda que, por força normativa, foram classificados com ativo circulante, não significando necessariamente que tais ativos serão
efetivamente vendidos em até um ano nem tampouco que serão alienados pelos valores consignados nas Demonstrações
Financeiras. Além da estimativa extremamente relevante acima comentada, outras estimativas relevantes são a seleção de vida
útil do ativo imobilizado, a avaliação do valor recuperável de ativos e a avaliação de recuperação dos créditos fiscais. A liquidação
das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas
Demonstrações Financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas
estimativas e premissas pelo menos trimestralmente. d) Redução ao valor recuperável de ativos. A Administração revisa
anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências
identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o
valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é
definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de
caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o
custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é
determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes
conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com
base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. 3. Sumário das
Principais Práticas e Estimativas Contábeis: Os novos pronunciamentos que passaram a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2019
não geraram impactos relevantes nas Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia. As principais práticas
contábeis adotadas pela Companhia, subsidiárias e coligadas são: 3.1. Operações descontinuadas e ativos mantidos para venda.
Os ativos classificados como mantidos para venda são mensurados com base no menor valor entre o valor contábil e o valor justo,
deduzido dos custos de venda, e essa classificação ocorre apenas quando a venda for altamente provável e o grupo de ativo ou de
alienação estiver disponível para venda imediata na sua condição atual. A Administração deve comprometer-se com a venda
dentro de um ano a partir da data de classificação. Ativos e passivos classificados como mantidos para venda são apresentados
separadamente como itens circulantes no balanço patrimonial. 3.2. Ativos financeiros e passivos financeiros. a) Ativos
financeiros. Classificação. No reconhecimento inicial, o Grupo classifica um ativo financeiro como mensurado ao: (i) custo
amortizado; (ii) valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”); ou (iii) valor justo por meio do resultado
(“FVTPL”). Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir: (i) o ativo é mantido
dentro de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa contratuais; e (ii) os termos contratuais do ativo
financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor
principal em aberto. Um ativo financeiro é mensurado no FVOCI somente se satisfizer ambas as condições a seguir: (i) o ativo é
mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta de fluxos de caixa contratuais como pela
venda de ativos financeiros; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que
representam pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos financeiros são
classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado. Adicionalmente, no reconhecimento inicial, a Companhia
pode, irrevogavelmente, designar um ativo financeiro, que satisfaça os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado, ao
FVOCI ou mesmo ao FVTPL. Essa designação possui o objetivo de eliminar ou reduzir significativamente um possível descasamento
contábil decorrente do resultado produzido pelo respectivo ativo. Reconhecimento e mensuração. As compras e as vendas de
ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo,
acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo reconhecido no resultado.
Os ativos financeiros ao valor justo reconhecidos no resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da
transação são debitados à demonstração do resultado no período em que ocorrerem. O valor justo dos investimentos com cotação
pública é baseado no preço atual de compra. Se o mercado de um ativo financeiro não estiver ativo, a Companhia estabelece o
valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a
referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de
precificação de opções, privilegiando informações de mercado e minimizando o uso de informações geradas pela Administração.
Ativos financeiros disponíveis para venda. Os ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles ativos financeiros não
derivativos que não são classificados como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento ou (c)
ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado. Esses ativos financeiros podem incluir instrumentos patrimoniais e
títulos de dívida. Após mensuração inicial, ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados a valor justo, com ganhos e
perdas não realizados reconhecidos diretamente dentro dos outros resultados abrangentes até a baixa do investimento, com
exceção das perdas por redução ao valor recuperável, dos juros calculados utilizando o método de juros efetivos e dos ganhos ou
perdas com variação cambial sobre ativos monetários que são reconhecidos diretamente na demonstração do resultado do
exercício. Quando o investimento é baixado ou quando for determinada perda por redução ao valor recuperável, os ganhos ou as
perdas cumulativas anteriormente reconhecidas em outros resultados abrangentes devem ser reconhecidos no resultado. Valor
recuperável (impairment) de ativos financeiros – ativos mensurados ao custo amortizado. O Grupo avalia no final de cada
exercício se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros esteja deteriorado. Os critérios
utilizados pelas Companhias do grupo para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i)
dificuldade financeira significativa do emissor ou tomador; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou atraso nos
pagamentos de juros ou de principal; (iii) probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; e (iv) extinção
do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas financeiros. Desreconhecimento de ativos financeiros. Um
ativo financeiro é baixado principalmente quando: (i) os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; e (ii) a Companhia
transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa
recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia transferiu
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo; ou (b) a Companhia não transferiu e não reteve substancialmente
todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre esse ativo. Quando a Companhia tiver transferido
seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo, ou tiver executado um acordo de repasse e não tiver transferido ou retido
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo
da Companhia com esse ativo. b) Passivos financeiros. Reconhecimento e mensuração. Um passivo financeiro é classificado
como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja definido como mantido para negociação ou designado como tal
no momento do seu reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses
passivos financeiros são mensurados pelo valor justo e eventuais mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e
dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício. Os passivos financeiros da Companhia, que são inicialmente reconhecidos
a valor justo, incluem: (i) Fornecedores; (iii) Empréstimos (iv) Instrumentos financeiros derivativos e (v) outras contas a pagar. Os
referidos passivos financeiros são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Mensuração subsequente. Após o
reconhecimento inicial, empréstimos, fornecedores e contas a pagar são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado,
utilizando o método da taxa de juros efetivos. Custos de empréstimos. Os custos de empréstimos atribuídos à aquisição,
construção ou produção de um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu
uso ou venda pretendidos são capitalizados como parte do custo destes ativos. Custos de empréstimos são juros e outros custos
em que a Companhia incorre em conexão com a captação de recursos. Desreconhecimento de passivos financeiros. Um passivo
financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for
substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem
significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um
novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. Instrumentos
financeiros - apresentação líquida. Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente
se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de
compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Valor justo de instrumentos financeiros. O valor justo
de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base nos preços
de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação. O valor
justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas
técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de
outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação. Ativos não-financeiros. Os
valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação
de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. No caso de ágio e
ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam disponíveis para uso,
o valor recuperável é estimado todo ano na mesma época. O valor recuperável de um ativo ou Unidade Geradora de Caixa (UGC)
é o maior entre o valor em uso e o valor justo, menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros
estimados são descontados aos seus valores presentes por taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes
de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Uma perda por redução ao valor
recuperável é reconhecida, no resultado do exercício, caso o valor contábil de um ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável
estimado. Perdas no valor recuperável relacionadas às UGCs são alocadas inicialmente para reduzir o valor contábil de qualquer
ágio alocado, e então, se ainda houve perda remanescente, para reduzir o valor contábil dos outros ativos. Uma perda por redução
ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em
exercícios anteriores são avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado,
diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para
determinar o valor recuperável, sendo o limite da reversão o valor contábil, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda
de valor não tivesse sido reconhecida. 3.3. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. Os equivalentes de caixa
são mantidos pela Companhia com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou
outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante
conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento,
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos,
a contar da data da contratação. 3.4. Moeda estrangeira. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia e subsidiárias. As transações em moeda estrangeira são
inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários
denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço. 3.5.
Estoques. Os estoques são avaliados ao custo ou valor líquido realizável, dos dois o menor, custo médio de aquisição ou de
produção, reduzido por provisão para perda ao valor realizável líquido, quando aplicável. O custo dos estoques inclui gastos
incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques. No caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais
de fabricação baseadas na capacidade normal de operação. 3.6. Investimentos. Os investimentos da Companhia em suas
controladas e coligadas são contabilizados com base no método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras
individuais. Os investimentos nas coligadas se mantêm refletido por equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras
consolidadas. Com base no método da equivalência patrimonial, os investimentos nas controladas e coligadas são contabilizados
no balanço patrimonial da controladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária na
controlada ou coligada. O ágio, se houver, é incluído no valor contábil do investimento, não sendo amortizado. Nas demonstrações
financeiras consolidadas, o ágio é reclassificado para o ativo intangível. A demonstração do resultado reflete a parcela dos
resultados das operações das controladas e coligada, e mudanças diretamente reconhecidas no patrimônio são refletidas, quando
aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido da controladora. A Companhia determina se é necessário
reconhecer perda adicional em relação ao valor recuperável do investimento em suas investidas. Se aplicável, a Companhia calcula
o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável do investimento e o valor
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contábil e reconhece esse montante na demonstração dos resultados. Quando ocorrer perda de controle ou influência significativa
sobre controladas e coligada, a Companhia avalia e reconhece o investimento neste momento a valor justo. 3.7. Imobilizado. O
imobilizado é apresentado ao custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros
incorridos durante a construção ou desenvolvimento de projetos, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável, se for o caso. Um item do imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na
demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. Os gastos incorridos com manutenção e reparo são
capitalizados somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma
confiável, enquanto os demais gastos são registrados diretamente na demonstração do resultado quando incorridos. Depreciação.
O valor residual, a vida útil estimada e o método de depreciação destes ativos são revisados anualmente no encerramento do
exercício e ajustados prospectivamente, quando necessário. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de
um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo
método linear levando em consideração a vida útil-econômica desses bens, como segue: Vida útil: Máquinas e equipamentos - 10
anos; Edificações e benfeitorias - 25 anos; Instalações - 20 anos; Outros componentes - 5 anos. Para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, não ocorreram mudanças significativas nas vidas úteis dos ativos da Companhia. 3.8. Intangíveis. Direitos
minerários. Avaliados pelo valor de custo de aquisição dos direitos minerários e sujeitos a testes de recuperação. A amortização é
calculada pelo período de vida útil estimado das minas com base na relação obtida entre a produção efetiva e o montante total das
reservas provadas e prováveis. Custo para retirada de ativos e reflorestamento. São representados pelos custos que o Grupo
MMX terá para recompor as áreas quando os direitos de exploração terminarem. Os gastos ligados à retirada de ativos são
amortizados pela vida útil do ativo de longo prazo com base no método das unidades produzidas. 3.9. Demais ativos e passivos
circulantes e não circulantes. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros
serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no
balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido. Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente
é calculado levando-se em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos
respectivos ativos e passivos. 3.10. Empréstimos e financiamentos. São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos
custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa
efetiva de juros. As taxas pagas no estabelecimento dos empréstimos e financiamentos são reconhecidas como custos da
transação deles. 3.11. Arrendamento mercantil. Arrendamentos mercantis para os quais a Companhia não transfere
substancialmente todos os riscos e benefícios da posse do ativo são classificados como arrendamentos mercantis operacionais.
Custos diretos iniciais incorridos na negociação de arrendamentos mercantis operacionais são adicionados ao valor contábil do
ativo locado e reconhecidos ao longo do prazo do arrendamento com base semelhante à receita de aluguel. Aluguéis contingentes
são reconhecidos como receita ao longo do tempo em que eles são auferidos. 3.12. Obrigações ligadas à retirada de ativos e
reflorestamento. Essa provisão tem como objetivo a formação de valores de longo prazo, para o uso financeiro no futuro, no
momento de encerramento do ativo, e refere-se, basicamente, ao fechamento de mina, com a finalização das atividades minerárias
e desativação dos ativos vinculados à mina. O cálculo dessa provisão inicia-se com a avaliação das condições do ativo no momento
da provisão. O passo seguinte consiste na formação dos montantes a serem descontados a valor presente pela taxa de juros antes
do imposto de renda que reflita a avaliação das condições de mercado vigentes e dos riscos específicos associados ao ativo a ser
desativado. Por fim, o montante a valor presente é registrado contabilmente. A revisão dos cálculos dessa provisão acontece ao
final de cada exercício, se um novo ativo existir, ou se a situação no momento indicar uma necessidade de revisão da provisão. A
provisão é constituída inicialmente com o registro de um passivo de longo prazo com contrapartida no item do ativo
correspondente. O passivo de longo prazo é atualizado financeiramente, e registrado contra o resultado do exercício, na despesa
financeira. O ativo é depreciado linearmente pela vida útil do bem principal, e registrado contra o resultado do exercício.
3.13. Tributação. Impostos sobre vendas e serviços. As receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e
contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: Programa de Integração Social (PIS) 0,65% e 1,65%; Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 3,0% e 7,65%; Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - de 7%
a 19% (grande parte das vendas de minério de ferro no mercado interno está amparada pelo diferimento do ICMS nos Estados de
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul). Esses encargos são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado.
Imposto de renda e contribuição social. Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são
mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias
usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos países em
que o Grupo opera e gera receita tributável. Imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A Administração periodicamente avalia a posição
fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. Imposto
diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis.
Os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributários não
utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis
possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados possam ser utilizados. Os impostos diferidos passivos são
reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada
data do balanço, sendo o saldo mantido na extensão em que sua recuperação seja provável, com base nos lucros tributáveis
futuros. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o
ativo será realizado ou o passivo liquidado. Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos quando relacionados à
mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. 3.14. Provisões (incluindo provisão para litígios e demandas
judiciais): Provisões são reconhecidas quando há obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de evento
passado, e é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor
da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, o
reembolso é reconhecido como ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A Companhia reconhece
provisão para causas cíveis, trabalhistas e tributárias e ambientais quando a probabilidade de perda destas é provável. A avaliação
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados
nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Companhia
revisa suas estimativas e premissas em bases anuais. 3.15. Reconhecimento de receita: Receita de venda de minério. A receita
é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possam ser
mensuradas de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos,
abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios
específicos para determinar se está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em
todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento
de receita: A receita de venda de minério é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade são transferidos,
o que para venda no mercado interno ocorre no momento do carregamento do minério para os clientes, considerando um
percentual de perda no processo, e para venda no mercado externo ocorre no momento do carregamento das embarcações para
transporte. Receita de juros. Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que
rendem juros, classificados como disponíveis para venda, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de
juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do
instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo
financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita financeira, na demonstração do resultado. 3.16. Resultado por ação. O
lucro ou prejuízo por ação é feito através da divisão do lucro ou prejuízo do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias,
pela quantidade média de ações ordinárias durante o exercício, mais a quantidade média ponderada de ações ordinárias que
seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos em ações ordinárias. 3.17. Julgamentos, estimativas
e premissas contábeis significativas. A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos,
bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a
essas premissas e estimativas pode levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo
afetado em períodos futuros. Itens relevantes sujeitos a julgamentos, estimativas e premissas significativas são: valor justo de
instrumentos financeiros, reconhecimento e análise de recuperabilidade de créditos fiscais, vida útil do ativo imobilizado e
intangível, ativos não circulantes mantidos para venda, perda por redução ao valor recuperável de ativos e provisão para litígios e
demandas judiciais. 3.18. Informações por segmento de negócios. Segmentos operacionais são reportados de forma consistente
com a estrutura organizacional e com relatórios internos fornecidos ao principal tomador de decisões operacionais (Chief
Operating Decision-Maker - CODM, identificado como o Diretor-Presidente da Companhia), responsável por alocar recursos e
avaliar o desempenho da Companhia. Para fins de administração, a Companhia é dividida em unidades de negócio, com base nos
serviços, nos segmentos operacionais (i) Sistema Sudeste, (ii) Sistema Corumbá e (iii) corporativo. 3.19. Demonstrações dos
fluxos de caixa e do valor adicionado. As demonstrações do valor adicionado foram preparadas e estão apresentadas de acordo
com o Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. A apresentação das demonstrações do valor
adicionado é requerida pela Legislação Societária Brasileira para Sociedades por Ações de Capital Aberto e é apresentada como
informação suplementar para fins de IFRS. 3.20. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019.
Em 1º de janeiro de 2019 entrou em vigor o CPC 06 (IFRS 16) – Arrendamentos Mercantis, que visa unificar o tratamento contábil
das operações de arrendamento do ponto de vista do arrendatário. A Companhia não possui contratos de arrendamento e/ou
aluguel e, portanto, não foi afetada por tal pronunciamento. 4 - Impostos a Recuperar ou Compensar: Os impostos a recuperar
ou compensar estão demonstrados pelo valor líquido de eventuais perdas na realização e assim se apresentam:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS
–
–
14.489
14.489
Imposto de renda e contribuição social
30.455
29.804
41.662
41.464
Imposto de renda retido na fonte – IRRF
3.585
3.180
17.243
11.723
Pis e Cofins
–
–
78.158
78.049
Outros
–
–
392
428
34.040
32.984
151.940
146.153
Provisão para perdas de realização e Redução a Valor Recuperável
(30.442)
(4.609)
(132.231)
(106.418)
Transferência de ativos mantidos para venda (Nota 7)
–
–
(2.379)
(2.037)
3.598
28.375
17.330
37.698
Circulante
2.069
2.462
4.294
1.627
Não circulante
1.529
25.913
13.036
36.071
A realização dos créditos tributários de curto prazo se dará principalmente com a compensação dos impostos retidos de folha
de pagamento, impostos incidentes sobre a prestação de serviços e Impostos sobre Operações Financeiras (IOF). O ativo não
circulante é composto, principalmente, por créditos de imposto de renda, contribuição social e imposto de renda retido na
fonte. A Companhia está engajada em trabalhar na realização dos créditos de longo prazo, e tem a política de provisionar para
perda todos aqueles que julga não ser possível a realização. 5 - Ativos Mantidos Para Venda: Entre os anos de 2013 e 2014,
a Companhia destinou para venda seus projetos de mineração e a participação não controladora no Porto Sudeste S.A. Com a
conclusão da venda dos ativos minerários da controlada MMX Sudeste Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial, conforme
detalhado na nota 1, esta foi retirada da classificação Ativos não circulantes mantidos para venda. Não há contrato de caráter
irrevogável e irretratável que garanta que a venda dos projetos de mineração e participação não controladora no Porto Sudeste
S.A. serão efetivadas nas datas e pelos valores consignados nas demonstrações financeiras. Esses ativos estão mantidos pelo
valor de custo decrescido do impairment já reconhecido. A seguir são apresentadas as principais rubricas e os montantes
mantidos para venda (Consolidado):
Movimentação do exercício
Por sistema
Investi–
mentos
Saldo de Movimen–
Sistema Sistema
mantidos
Elimi31/12/2018
tação 31/12/2019 Sudeste Corumbá para venda
nações
Total
Ativo
Circulante
7.116
497
7.613
–
7.613
–
–
7.613
Caixa
292
(286)
6
–
6
–
–
6
Contas a receber
140
781
921
–
921
–
–
921
Impostos a recuperar
448
(19)
429
–
429
–
–
429
Estoques
5.754
–
5.754
–
5.754
–
– 5.754
Outros
482
21
503
–
503
–
503
Não circulante
1.643
360
2.003
– 44.472
– (42.469) 2.003
Impostos a recuperar
1.589
361
1.950
–
1.950
–
– 1.950
Partes relacionadas
–
–
–
– 42.469
– (42.469)
–
Outros
54
(1)
53
–
53
–
–
53
Imobilizado
12.293
(3.538)
8.755
9
8.746
–
–
8.755
Ativos mantidos para venda
21.052
(2.681)
18.371
9 60.831
– (42.469) 18.371
Movimentação do exercício
Por sistema
Investi–
mentos
Saldo de Movimen–
Sistema Sistema
mantidos
Elimi31/12/2018
tação 31/12/2019 Sudeste Corumbá para venda
nações
Total
Ativo
Circulante
42.069
6.980
49.049
– 49.354
–
(305) 49.049
Fornecedores
1.054
954
2.008
– 2.008
–
– 2.008
Impostos e contribuições
a recolher
40.958
6.013
46.971
– 46.971
–
– 46.971
Partes relacionadas
–
–
–
–
305
–
(305)
–
Outros
57
13
70
–
70
–
–
70
Não circulante
35.825
3.228
39.053
– 39.053
–
– 39.053
Impostos e contribuições
a recolher
–
–
–
–
–
–
–
–
Obrigações ligadas a retiradas
de ativos e reflorestamento
33.573
3.228
36.801
– 36.801
–
– 36.801
Provisão para contingências
2.252
–
2.252
–
2.252
–
–
2.252
Passivos relacionados a
ativos líquidos mantidos
para venda
77.894 10.208
88.102
– 88.407
–
(305) 88.102
Ativos líquidos mantidos
para venda
(56.842) (12.889)
(69.731)
3.556 (27.576)
–
(42.164) (69.731)
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MMX Mineração e Metálicos S.A. Em Recuperação Judicial - Companhia Aberta
O resultado do exercício referente aos ativos e passivos mantidos para venda é apresentado a seguir:
Resultado de equivalência patrimonial (Nota)
Provisão para patrimônio líquido negativo
Prejuízo do exercíciodos investimentos mantidos para venda
Receita líquida operacional
Despesas gerais e administrativas (Nota 15)
Outras receitas ou despesas operacionais
Receitas financeiras (Nota 16)
Despesas financeiras (Nota 16)
Impostos
Prejuízo do exercício dos investimentos mantidos para venda
Lucro líquido/(prejuízo) por ação no exercício referente aos ativos mantidos para venda:
Básico e diluído (em R$)
Os fluxos de caixa líquidos incorridos são:
Fluxo de caixa dos ativos mantidos para venda
Caixa líquidos gerados pelas atividades operacionais
Caixa líquido gerado pelos ativos mantidos para venda
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixas
Aumento líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixas
Demonstração do aumento de caixa e equivalentes de caixas
No início do exercício
No fim do exercício
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
6 - Investimentos: Movimentação dos investimentos

Controladora
31/12/2019 31/12/2018
–
(7.087)
(5.160)
–
(5.160)
(7.087)
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
(263)
(386)
(909)
(4.557)
2.269
2.979
2.721
2.681
(9.657)
(29.669)
409
(650)
(5.430)
(29.602)
Controladora
31/12/2019 31/12/2018
(0,83693)
(4,56258)
(0,83693) (4,56258)
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
(286)
(286)
–
(286)

(3.297)
(3.297)
–
(3.297)

292
6
(286)

3.589
292
(3.297)

Equivalência
31/12/2018
patrimonial
31/12/2019
73
–
73
4.993
–
4.993
4.798
–
4.798
9.864
–
9.864
Em 31 de dezembro de 2019 os saldos dos investimentos na controlada Corumbá permaneceram classificados como mantidos
para venda. Movimentação do passivo a descoberto. Em 31 de dezembro de 2019, a MMX Sudeste Mineração S.A. - Em
Recuperação Judicial, MMX Corumbá Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial e a MMX Mineração e Metálicos S.A. - Em
Recuperação Judicial apresentaram patrimônio líquido negativo.
Passivo a descoberto
Controladas
31/12/2018 Movimentação 31/12/2019
MMX Mineração e Metálicos S.A. - Em Recuperação Judicial
(71.091)
(3.979)
(75.070)
MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
(21.045)
(5.160)
(26.205)
MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial (i)
(105.532)
(62.682)
(168.214)
(197.668)
(71.821)
(269.489)
(i) O resultado da controlada MMX Sudeste Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial foi impactada pela provisão de impostos
descrita no item 9. Participações societárias. Informações sobre as controladas
31/12/2019
Patrimônio
líquido
Partici- Quantidade ações/
Receita
(passivo a
pação
quotas(mil)
Ativo Passivo descoberto) líquida Resultado
Controladas diretas
MMX Corumbá Mineração S.A.
- Em Recuperação Judicial
95,03%
710.841 59.947 86.059
(26.112)
1.251
(3.967)
MMX Minérios
100,00%
482.155
37.877 112.002
(74.125)
–
(3.033)
MMX Sudeste Mineração S.A. Em Recuperação Judicial
99,99%
2.535.412.958 159.825 340.429
(180.604)
–
(75.072)
Porto Sudeste Participações
99,99%
999
1
–
1
–
–
7 - Partes Relacionadas: A Companhia e suas controladas firmaram em 26 de março de 2007 um contrato Master de Mútuos
Intercompany, entre si e com pessoas ligadas, cujas operações são documentadas na forma de notas de negociação que
determinam entre as partes envolvidas, o valor, a taxa de juros e o índice de correção, equivalente a 101% do CDI, bem como o
prazo de pagamento, que varia entre 180 e 360 dias. a) Saldos com partes relacionadas.
Controladora
Outras Contas
Ativo
Passivo
a receber
Notas de débito (i)
Mútuos (i)
Notas de débito (i)
Mútuos (i)
MMX Sudeste
31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 30/09/19 31/12/18
Mine-ração S.A. Em Recuperação
Judicial
–
– 26.900
27.021 38.473 36.655
–
–
5.864
5.586
MMX Corumbá
Mineração S.A. Em Recuperação
Judicial
–
–
–
–
–
–
34
34 36.274 32.393
MMX Minérios
–
–
–
–
–
–
502
502
34.661 32.860
GVA
60.263 60.263
–
–
–
–
–
–
–
–
Outros
–
–
–
–
–
–
–
–
16.071
15.051
60.263 60.263 26.900
27.021 38.473 36.655
536
536 92.870 85.890
(i) Os saldos de rateio de despesas compartilhadas são relativos a serviços compartilhados cobrados através de rateio de
despesas da controladora MMX para suas controladas; (ii) Em 25 de setembro de 2015, os antigos acionistas da GVA Mineração
Ltda. renunciaram ao direito de crédito junto a MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial, tendo a holding MMX
Mineração S.A. assumido a responsabilidade pelo pagamento da dívida original. Assim, a MMX S.A registrou esse valor a
receber da MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial no ativo, uma vez que a MMX Mineração S.A. tem direito
de regresso por conta da assunção dessa dívida.
Controladora
Resultado
31/12/2019
31/12/2018
Notas de débito Mútuos Notas de débito Mútuos
MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
–
1.622
–
1.853
Eike Batista
–
(954)
–
(971)
MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
–
(2.144)
–
(1.909)
MMX Metálicos Corumbá Ltda
–
(2.094)
–
(2.132)
EBX Holding Ltda
–
(11)
–
–
–
(3.581)
–
(3.159)
Consolidado
Passivo
Notas de débito
Mútuos
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Eike Fuhrken Batista
–
–
15.862
15.051
EBX holding Ltda
–
–
209
–
–
–
16.071
15.051
b) Administradores: Os montantes referentes à remuneração da Administração da Companhia estão apresentados a seguir:
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
Remuneração da diretoria
247
1.958
Honorários do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria
116
220
363
2.178
8 - Empréstimos e Financiamentos
Controladora
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Contratados em moeda estrangeira
Dólares norte-americanos
Títulos em juros fixos
123.215
116.226
–
–
57.671
50.469
–
–
Encargos incorridos (5,99%a.a.)
180.886
166.695
–
–
Contratados em moeda local
Título sem Juros Fixos
Indexados por CDI ou TJLP
3.750
3.750
–
–
Encargos incorridos (3,04%a.a.)
1.663
1.510
–
–
5.413
5.260
–
–
186.299
171.955
–
–
Consolidado
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Contratados em moeda estrangeira
Dólares norte-americanos
Títulos em juros fixos
123.215
116.226
–
–
Encargos incorridos (5,99%a.a.)
57.671
50.469
–
–
180.886
166.695
–
–
Contratados em moeda local
Indexados por CDI ou TJLP
3.750
4.207
–
–
Encargos incorridos (3,04%a.a.)
1.663
1.510
–
–
5.413
5.717
–
–
186.756
172.412
–
–
9 - Impostos e Contribuições a Recolher
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Imposto sobre operações financeiras - IOF
385
386
1.953
1.841
PIS, COFINS e CSLL retidos
3
3
81.748
88
Imposto sobre serviços – ISS
4
3
21
25
Imposto de renda retido na fonte - IRRF
6.247
5.324
18.121
12.551
Contribuição social – CSLL
–
–
1.418
380
Imposto de renda - IRPJ
–
–
4.006
1.022
REFIS
–
–
46.031
39.804
Outros
10
23
9.247
7.279
6.649
5.739
162.545
62.990
Transferência de passivos relacionados a ativos
mantidos pra venda (Nota 5)
–
–
(46.971)
(40.958)
6.649
5.739
115.574
22.032
Circulante
6.433
5.739
115.574
22.032
Não Circulante
–
–
–
–
Em 30/06/2019 a Companhia acatou a solicitação da auditoria e reconheceu o total de R$72.967 milhões referentes à PIS e
COFINS, sendo R$37.243 mil de principal e R$35.724 mil de multa e juros, atualizados em 30/09/2019 ao valor de R$ 43.929 mil.
Estes valores referem-se à PIS e COFINS incidentes sobre receita auferida na MMX Sudeste Mineração S.A. – Em Recuperação
Judicial em 2016 decorrente do ganho obtido pela diferença entre os valores de fornecedores registrados no passivo e os
valores aprovados na Assembleia de Credores. 10 - Provisão para Litígios e Demandas Judiciais: A Companhia e suas
controladas são parte em ações judiciais de natureza cível, trabalhista e ambiental e em processos administrativos decorrentes
do curso normal das operações. As provisões para as perdas decorrentes destes processos são estimadas e atualizadas com
base na avaliação dos assessores legais. a) Contingências prováveis. A Companhia e suas controladas constituíram provisão
para aquelas contingências que apresentam perdas avaliadas como prováveis.
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Tributárias
–
–
516
35
Cíveis
230
230
288
558
Trabalhistas
171
171
14.579
18.351
Ambientais
–
–
2.358
2.358
401
401
17.741
21.302
Transferência para passivos relacionados a ativos
mantidos para venda
–
–
(2.251)
(2.252)
401
401
15.490
19.050
As causas tributárias são referentes, principalmente, a autos de infração lavrados no âmbito fiscal sobre o recolhimento de
ICMS, IRPJ, PIS, CSLL e COFINS. As contingências trabalhistas referem-se principalmente às horas “in itinere”, horas extras,
adicional de periculosidade e insalubridade, indenização por danos materiais e morais, acidente de trabalho, equiparação
Controladas
MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
Santa Duna Empreendimentos e Participações S.A.
Royalties a receber Santa Duna Empreendimentos e Participações S.A.
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salarial e verbas rescisórias. As contingências de natureza ambiental são relacionadas, principalmente, a processos abertos pelo
IBAMA e órgãos ambientais estaduais no âmbito administrativo. b) Contingências possíveis. A Companhia e suas controladas
são também objeto de ações trabalhistas, tributárias, cíveis e ambientais, cujas perdas são avaliadas como possíveis, como
segue:
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Cíveis
27.315
27.315
190.717
190.717
Tributárias
2.342.834
2.342.83
2.372.192
2.362.193
Trabalhistas
483
483
11.911
14.397
Ambientais
–
–
480.809
480.859
2.370.632
2.370.632
3.055.629
3.048.166
As causas cíveis estão representadas substancialmente por ações de ressarcimento relativa a contrato de prestação de
serviços firmado com MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial e indenizações contratuais devido à paralisação
do Projeto Serra Azul. As causas tributárias referem-se, principalmente, aos autos de infração da Receita Federal do Brasil,
referentes à Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, supostamente devidos no ano
base de 2007, no valor histórico de R$3.758.038 mil. As contingências trabalhistas referem-se principalmente às horas “in
itinere”, horas extras, adicional de periculosidade e insalubridade, indenização por danos materiais e morais, acidente de
trabalho, equiparação salarial e verbas rescisórias, além de condenações Controladas em obrigações trabalhistas referentes a
empregados de empresas contratadas. A maior contingência ambiental refere-se à Ação Civil Pública referente à cancelamento
de licenças ambientais devido a danos na área do empreendimento, cujo valor da causa é de R$459.792 mil. c) Auto de Infração
IRPJ e CSLL. A Companhia é parte de ações na esfera administrativa e judicial, cuja probabilidade avaliada por seus assessores é
remota, não cabendo provisão ou divulgação em suas Demonstrações Financeiras. Em 28 de dezembro de 2012, a Companhia
recebeu autos de infração da Receita Federal do Brasil, referentes a Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido, supostamente devidos no ano base de 2007, no valor total aproximado a R$4.345.515 mil. A decisão de
primeira instância administrativa reduziu a autuação para cerca de R$1.700.000 mil, sendo que tanto a MMX quanto a Receita
Federal já interpuseram recursos. Baseada na avaliação de seus assessores jurídicos internos e externos, a Administração
estima a probabilidade de perda entre possível e remota. Visto que parte da pretensão da RFB já foi julgada extinta no âmbito
administrativo, atualmente o processo encontra-se em fase de recurso, versando sobre a exigibilidade ou não do valor
atualizado de R$2.308.365 mil, classificada como possível na esfera administrativa. Em sessão de julgamento a turma da CSRF
negou provimento ao recurso especial da MMX. A PGFN opôs embargos de declaração contra decisão da CSRF, os quais foram
acolhidos, sem efeitos infringentes, para ratificar parte do Acordão da CSRF. Aguarda-se formalização do Acordão. 11 - Imposto
de Renda e Contribuição Social: a) Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos. O Imposto de Renda e a Contribuição
Social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as
correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto e da contribuição social sobre ativos e passivos
e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação
dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Considerando a existência de
histórico de prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social bem como baseado nas projeções de eventuais resultados
tributáveis futuros, a administração da companhia, ciente de um cenário de incertezas relacionadas à recuperação dos créditos
fiscais de imposto de renda e da contribuição social, optou por não reconhecer o ativo de imposto de renda diferido. Em 31
de dezembro de 2019, os créditos tributários não reconhecidos pela Companhia totalizavam R$1.359.077 mil. b) Imposto de
Renda e Contribuição Social diferidos ativos não reconhecidos
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Prejuízos fiscais
86.814
85.925
687.036
686.973
Base negativa de contribuição social
31.253
30.933
247.333
247.310
Ajuste Lei nº11.638/07-Ajuste a valor presente (AVP)
(3)
(3)
(207.346)
(207.346)
Variação cambial
43.977
27.802
43.977
27.802
Redução ao valor recuperável de ativos
–
–
531.975
532.117
Provisão para contingências
136
136
21.715
10.943
Provisão para passivo a descoberto
(281.284)
(313.758)
(281.284)
(313.758)
Provisão para não realização de impostos
10.329
1.545
27.279
18.494
Provisão para perda de estoque
–
–
3.545
3.545
Provisão para fornecedores
–
–
77.348
77.348
Perda na Integralização de participação societária
60.227
60.227
60.227
60.227
Outros ajustes
130.065
–
147.274
–
81.513
22.867
1.359.077
1.298.827
O Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos ativos não reconhecidos decorrem dos saldos de prejuízos fiscais e
diferenças temporárias que a Companhia e suas controladas não esperam realizar integralmente. 12 - Títulos de Remuneração
Variável: Em abril de 2015, foi realizada a permuta de títulos de remuneração variável baseados em royalties de emissão da
MMX Mineração e Metálicos S.A. - Em Recuperação Judicial por quotas classe b de emissão do Porto Sudeste Royalties Fundo
de Investimento em Participações em Infraestrutura, fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 20.082.573/0001-19 (“FIP-IE”) de titularidade da MMX. Conduzida via oferta secundária, nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, onde a MMX ofertou até 354.585.423 (trezentas e sete
milhões, novecentas e dezoito mil, setecentas e cinquenta e seis) quotas classe b de emissão do FIP-IE, as quais deveriam
ser necessariamente permutadas por Títulos MMXM11. Foi registrada a permuta dessa quantidade de quotas B, pela mesma
quantidade de Títulos MMXM11 detidos pelo Banco Itaú BBA S.A. - Nassau Branch e Banco Bradesco S.A. Assim, os saldos que
ficaram remanescentes de 9.519.226 (nove milhões, quinhentos e dezenove mil, duzentos e vinte e seis) Títulos MMXM11 foram
registrados no balanço em 31 de dezembro de 2019 por R$20.256 mil, representando 0,97% do total dos títulos M11, alocados
no ativo não circulante da Companhia, com os respectivos títulos Port11 como espelho registrados no passivo não circulante.
13 - Obrigações Ligadas à Retirada de Ativos e Reflorestamento: A Companhia e suas controladas têm obrigações ligadas
à retirada de ativos e de reflorestamento originados de exigências regulatórias quando do término dos respectivos direitos
de exploração. Tais gastos são capitalizados e depreciados sobre a vida útil do ativo de longo prazo com base no método das
unidades produzidas. Os valores estimados para a situação de descontinuidade atual, de acordo com a previsão de vida útil
restante dos empreendimentos, foram revisados considerando a expectativa de inflação de longo prazo (6,0% a.a.), ajustados
por prêmio de risco de mercado (5,0% a.a.) e, posteriormente, descontados pela taxa de desconto livre de risco ajustada de
9,61% a.a. As variações nas obrigações ligadas a retirada de ativos estão demonstradas a seguir:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Passivo incorrido
33.574
30.631
Aumento de despesa
3.226
2.944
Transferência de passivos relacionados ativos mantidos para venda (Nota 5)
(36.800)
(33.575)
Saldo ao final do exercício
–
–
14 - Patrimônio Líquido: a) Capital social. O capital social da Companhia é representado por ações ordinárias, escriturais e
sem valor nominal.
Ações ordinárias
Qde.(mil)
(R$)
6.488
5.404.850
6.488
5.404.850

Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2018
A composição acionária da Companhia Em 31 de dezembro de 2019 assim se apresenta:
Acionistas
Qde.(mil)
R$
%
Centennial Asset Mining Fund LLC
1.365
6.312
21,04
Eike Fuhrken Batista
1.229
5.684
18,95
Centennial Asset Mining Fund LLC – Itaú Unibanco
434
2.010
6,70
Mercatto Botafogo Multimercado FI
179
829
2,76
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC - Pactual
101
468
1,56
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC
90
415
1,38
Outros
3.090
14.282
47.61
Total
6.488
30.000
100,00
b) Custo na emissão de ações. Representado pelos custos de transação das operações de subscrição de novas ações da
Companhia pela Wisco Brasil Investimentos em Metalurgia Ltda. e pela SK Networks Co. Ltd. no montante de R$48.329
(R$48.329 em 31 de dezembro de 2019). c) Reserva de capital. A reserva de capital de R$58.688 mil é representada pelo:
(i) registro contábil do plano de opção de compra de ações no montante de R$56.869 mil e (ii) ágio na emissão de ações da
Companhia, no valor de R$1.819 mil, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de maio de 2010. d) Lucros
líquidos/(prejuízos) básicos e diluídos por ação. O lucro líquido/(prejuízo) básico por ação é calculado mediante a divisão
do lucro líquido/(prejuízo) atribuído aos acionistas, pela quantidade média ponderada de ações em circulação (total de
ações menos as ações em tesouraria). O lucro/(prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média
ponderada de ações em circulação, para presumir, quando aplicável a conversão de todas as ações potenciais diluídas.
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
Prejuízo atribuído aos acionistas
(120.425)
(110.111)
Número de ações em circulação (em milhares de ações) - ações ordinárias
6.488
6.488
Prejuízo básico e diluído por ação
(18,56119)
(16,97149)
15 - Despesas por Natureza e Outras Receitas/(Despesas) Operacionais
Despesas administrativas por natureza
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Salários e encargos
(333)
(2.176)
(1.212)
(5.240)
Serviços de terceiros
(1.914)
(2.051)
(3.488)
(3.511)
Aluguéis e arrendamentos
(41)
(37)
(74)
(71)
Depreciação e amortização
–
(74)
–
(45)
Impostos e taxas
(184)
(389)
(39.730)
(1.714)
Provisão para não realização de créditos tributários
(25.833)
7
(25.813)
(9.014)
Multas e penalidades
–
–
(2)
(55)
Provisão para litígios e demandas judiciais
–
–
(32.164)
(2.773)
Despesas diversas
(134)
(516)
(170)
(703)
(28.439)
(5.236)
(102.653)
(23.155)
Conforme nota nº9 em 30 de junho de 2019 a Companhia acatou a solicitação da auditoria e reconheceu o total de R$72.967
mil referentes à PIS e COFINS, sendo R$37.243 mil de principal (registrado como Impostos e Taxas) e o restante referente a
multa e juros (registrado como Provisão para Litígios). Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia efetuou a provisão para perda
de R$ 25.813 mil referente à IR e CSLL de anos anteriores.
Outras receitas/(despesas) operacionais
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Redução ao valor Recuperável
–
(1.084)
419
90.941
Receita (perda) alienação ativos
–
–
16.453
(120.455)
Recuperação (perda) Impostos
–
652
–
–
Outros
70
–
4.513
7.731
70
(432)
21.385
(21.782)
16 - Resultado Financeiro: Resultado financeiro
Controladora
Consolidado
Despesas financeiras
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Juros
(9.935)
(9.511)
(44.600)
(54.146)
Juros sobre mútuo
(5.475)
(5.377)
(14.584)
(14.692)
IOF
(90)
(141)
(166)
(197)
Variação cambial
(7.601)
(26.841)
(7.600)
(25.618)
Outros
(467)
(692)
(468)
(828)
(23.568)
(42.562)
(67.418)
(95.481)
Receitas financeiras
Variação cambial
–
–
–
–
Juros
986
1.073
14.759
14.978
Juros sobre mútuo
2.346
2.400
14.584
14.692
Rendimento de aplicações financeiras
–
–
377
309
Outros
1
18
1.242
646
3.333
3.491
30.962
30.625
Resultado financeiro líquido
(20.235)
(39.071)
(36.456)
(64.856)
17 - Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Risco: A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio
de estratégias operacionais e controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste
em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas
não efetuam aplicações de caráter especulativo com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco,
sendo essa determinação prevista na política de gerenciamento de risco aprovada pelo Conselho de Administração. Os valores
de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia e suas controladas foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido
na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as
estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso
de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. Os principais passivos
financeiros, exceto por instrumentos financeiros derivativos, são classificados e mensurados ao custo amortizado, como se segue:
Controladora
Consolidado
Passivos financeiros
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Empréstimos e financiamentos
186.299
171.955
186.756
172.412
Contas a pagar
251.839
248.893
459.042
342.825
Contas a pagar a partes relacionadas
93.405
86.426
16.071
14.634
Acordo GVA
70.524
69.199
70.524
69.162
20.256
18.970
19.691
18.970
Royalties MMXM11
622.323
595.443
752.084
618.003
O conceito do “valor justo” prevê a avaliação de ativos e passivos com base nos preços de mercado, quando se tratar de ativos
com liquidez, ou em metodologias matemáticas de precificação, caso contrário. O nível de hierarquia do valor justo fornece
prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo. Uma parte dos ativos e passivos financeiros da Companhia e
Controladas tem seu valor justo similar ao valor contábil, tais como caixa e equivalentes de caixa, contas a pagar e a receber, e
dívidas bullet e de curto prazo.
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17.1 Risco de mercado. Risco de variação nos preços de mercadorias (commodities), taxas de câmbio e de juros. 17.2 Risco
cambial. Risco de flutuação nas taxas de câmbio, às quais podem estar associados ativos e passivos da Companhia. 17.3 Risco
de taxa de juros. O saldo remanescente do endividamento da Companhia está 100% atrelado a juros fixos, eliminado o risco
da flutuação na taxa de juros. 17.4 Risco de liquidez. Em condições normais, a Companhia e suas controladas monitoram seu
nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes
de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar
posições de mercado. Entretanto, devido às dificuldades financeiras da Companhia, a MMX Mineração S.A- Em Recuperação
Judicial, MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial, e MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
ajuizaram pedido de recuperação judicial. Dessa forma, os pagamentos das obrigações da Companhia estão sendo tratados no
âmbito da recuperação judicial. 18 - Informações por Segmento de Negócios: 18.1 Descrição dos segmentos. A Companhia é
dividida em unidades de negócios com base em produtos e serviços, com dois segmentos sujeitos a divulgações de informações.
A Administração da Companhia considera estes dois segmentos separados por região, porém com um único produto que é
o minério de ferro (sistemas Corumbá e Sudeste), o qual está sujeito a riscos e remunerações gerenciados por decisões
centralizadas. A Administração monitora separadamente os resultados operacionais dos segmentos, para poder tomar decisões
sobre alocação de recursos e avaliar o desempenho. Em 31 de dezembro de 2019, os ativos do sistema Corumbá permaneceram
destinados a venda, assim como a participação não controladora no Porto Sudeste S.A., maiores detalhes apresentados na
Nota nº 5. Projetos e atividades. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia, através de suas controladas diretas ou indiretas,
desenvolve os projetos e atividades resumidos abaixo: a) Sistema Sudeste. O Sistema Sudeste manteve em seu portfólio o ativo
mineral denominado Bom Sucesso, projeto Green Field. Além disto, possui participação em suas coligadas Terminal Sarzedo
Ltda. e TCP. b) Sistema Corumbá. O Sistema Corumbá é composto por complexo de extração de minério de ferro da MMX
Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial. A MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial é detentora de
direitos minerários e arrendatária de direitos de lavra no Município de Corumbá, no Estado do Mato Grosso do Sul. Conforme
descrito nas Demonstrações Financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2013, foi identificada a necessidade de redução
do valor recuperável dos ativos mantidos no sistema MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial no montante de
R$133.748 mil relativo a obras em andamento, ágio, direitos minerários e custos para recomposição de ativos.
18.2 Balanços por segmento
Sistema
Sistema
Ajustes e
Eliminações mantidos
Sudeste
Corumbá
Corporativo
eliminações
para venda
Consolidado
31/12/2019
Ativo
Circulante
5.991
7.613
3.561
–
10.749
27.914
Não Circulante
170.226
44.473
186.201
(313.893)
(2.004)
85.003
Investimentos
–
–
9.890
(73)
–
9.817
Imobilizado
–
8.744
–
–
(8.745)
–
Intangível
–
–
–
–
–
–
176.217
60.830
199.652
(313.966)
–
122.734
Passivo
Circulante
330.676
49.354
984.794
(583.382)
39.053
820.495
Não circulante
13.754
39.053
21.992
–
(39.053)
35.747
Patrimônio líquido
(168.213)
(27.576)
(807.134)
269.416
–
(733.508)
176.217
60.831
199.652
(313.966)
–
122.734
Sistema
Sistema
Ajustes e
Eliminações mantidos
31/12/2018
Sudeste
Corumbá
Corporativo
eliminações
para venda
Consolidado
Ativo
Circulante
8.362
7.116
2.817
–
10.389
28.684
Não Circulante
139.940
40.220
205.398
(299.726)
(1.644)
84.188
Investimentos
–
–
9.890
(73)
–
9.817
Imobilizado
–
8.745
–
–
(8.745)
–
148.302
56.081
218.105
(299.799)
–
122.689
Passivo
Circulante
236.790
42.400
879.858
(497.394)
35.826
697.480
Não circulante
17.044
35.826
20.977
–
(35.826)
38.021
Patrimônio líquido
(105.532)
(22.145)
(682.730)
197.595
–
(612.812)
148.302
56.081
218.105
(299.799)
–
122.689
18.3 Demonstração dos resultados por segmento
Consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Minério de ferro
Sistema
Sistema
Ajustes e
ConsoliSudeste
Corumbá Corporativo eliminações
dado
Receita de venda de bens e/ou serviços - MI
1.251
1.251
Receita de venda de bens e/ou serviços - ME
–
–
–
–
–
–
1.251
–
–
1.251
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
–
(1.515)
–
–
(1.515)
Resultado bruto
–
(264)
–
–
(264)
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais
(73.477)
(909)
(28.267)
–
(102.653)
Resultado de equivalência patrimonial
–
–
–
–
–
Provisão para patrimônio líquido negativo
–
–
(71.821)
71.821
–
19.025
2.272
88
–
21.385
Outras receitas/(despesas) operacionais
(54.452)
1.363 (100.000)
71.821
(81.268)
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Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
sobre o lucro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Minério de ferro
Sistema
Sistema
Ajustes e
ConsoliSudeste
Corumbá Corporativo eliminações
dado
(54.452)

1.099

(100.000)

71.821

8.221
(13.337)
(5.116)
(59.568)
(3.116)
(62.684)

2.722
(9.657)
(6.935)
(5.836)
409
(5.427)

5.436
(29.841)
(24.405)
(124.405)
–
(124.405)

14.361
(14.361)
–
71.821
–
71.821

(81.532)
30.962
(67.418)
(36.456)
(117.988)
2.707
(120.695)

Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente
Lucro/(prejuízo) consolidado
Outras divulgações
Despesas de depreciação e amortização
–
–
–
–
–
Em 30 de junho de 2019 a Companhia reconheceu o total de R$72.967 mil referentes à PIS e COFINS, sendo R$37.243 mil de
principal e R$35.724 mil de multa e juros atualizados em 30/09/2019 ao valor de R$ 43.929 mil. Estes valores referem-se à PIS e
COFINS incidentes sobre receita auferida na MMX Sudeste Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial em 2016 decorrente do ganho
obtido pela diferença entre os valores de fornecedores registrados no passivo e os valores aprovados na Assembleia de Credores.
Consolidado
Período findo em 31 de dezembro de 2018
Minério de ferro
Sistema
Sistema
Ajustes e
ConsoliSudeste
Corumbá Corporativo eliminações
dado
Receita de venda de bens e/ou serviços - MI
–
2.699
–
2.699
Receita de venda de bens e/ou serviços - ME
–
–
–
–
–
–
2.699
–
–
2.699
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
–
(3.085)
–
–
(3.085)
Resultado bruto
–
(386)
–
–
(386)
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais
(12.840)
(4.557)
(5.757)
–
(23.154)
Resultado de equivalência patrimonial
–
–
(7.087)
7.087
–
Provisão para patrimônio líquido negativo
–
–
(58.285)
58.285
–
Outras receitas/(despesas) operacionais
(24.313)
2.979
(451)
–
–21.785
(37.153)
(1.578)
(71.580)
65.372
(44.939)
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
sobre o lucro
(37.153)
(1.964)
(71.580)
65.372
(45.325)
Resultado financeiro
Receitas financeiras
8.883
2.681
5.417
14.469
31.400
Despesas financeiras
(3.470)
(29.670)
(48.648)
(14.469)
(96.257)
5.363
(26.989)
(43.231)
–
(64.857)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
(31.790)
(28.953)
(114.811)
65.372
(110.182)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente
(749)
(650)
(2)
–
(1.401)
(60.781)
(Prejuízo)/lucro do período consolidado
(32.539) (29.603)
(114.813)
65.372
(111.583)
Outras divulgações
Despesas de depreciação e amortização
–
–
45
–
45
19 - Assuntos Criminais Relacionados ao Acionista Controlador: No dia 08 de agosto de 2019, em decorrência da operação
Segredo de Midas, desdobramento da Lava Jato, o empresário Eike Batista foi alvo de um mandado de prisão temporária. A
prisão decorreu em razão de investigações que apuram suposta ocorrência de crimes de manipulação de mercado e utilização
de informação privilegiada. Tal prisão foi revogada em 10 de agosto de 2019, por decisão proferida pelo Tribunal Regional da
2ª Região. Embora a Companhia seja citada em algumas notícias, tanto o mandado de prisão temporária cumprido contra o
Sr. Eike Batista, quanto os demais eventos que culminaram em referidas notícias não estão de qualquer forma associados e/ou
foram praticados pela Companhia e/ou seus administradores. De toda maneira, estão sendo investigados os possíveis efeitos
dos eventos relatados nas notícias, assim como, informa estar atenta aos seus respectivos e eventuais desdobramentos,
notadamente no que diz respeito à Companhia. A Companhia e sua administração destacam, ainda, que não são afetados
pelos efeitos da sentença de primeira instância proferida pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que condenou o
Sr. Eike Batista a oito anos e sete meses de prisão, por uso de informação privilegiada (insider trading) e manipulação de
mercado, praticados no ano de 2013, tampouco possuem relação ou envolvimento com quaisquer atos ou fatos atribuídos
ao Sr. Eike Batista no âmbito deste processo. A Companhia não é parte nesse processo. Essas medidas judiciais envolveram
apenas o seu acionista controlador, o Sr. Eike Batista. A Companhia não faz parte em qualquer dos inquéritos ou processos
criminais relacionados ao Sr. Eike Batista. Não é de conhecimento da Companhia quaisquer desdobramentos das operações
acima, desde a revogação da prisão temporária do acionista controlador. 20 - Eventos Subsequentes: A Companhia informa
que seus números apresentados não possuem riscos ou incertezas advindos da crise causada pelo Corona vírus na Sociedade
Brasileira e mundial. A Recuperabilidade dos Ativos, Mensuração do Valor Justo, Provisões e Contingências Ativas e Passivas,
assim como, Receitas e perdas esperadas não sofreram e não sofrerão impactos.
CONSELhO DE ADMINISTRAÇÃO: Clovis Paes de Carvalho – Conselheiro; Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon – Conselheira;
Luiz Felipe Bragança Itabirano – Conselheiro. DIRETORIA: Clovis Paes de Carvalho – Diretor Presidente e Diretor de Relações
com Investidores; Fernando Hermanny – Diretor. Dhercem Mateus Souza Carvalho - Contador - CRC-MG114467-O-7.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em recuperação judicial. Rio de
Janeiro - RJ. Abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Fomos contratados
para revisar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em recuperação
judicial (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço
patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. Não expressamos uma opinião sobre estas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, pois devido à relevância dos assuntos descritos na seção
“Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas” não nos foi possível obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas. 1. Plano de recuperação judicial, valor recuperável de ativos e continuidade operacional. Conforme
mencionado na nota explicativa n° 1, em 16 de outubro de 2014, a Controlada MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação
Judicial, ajuizou na Comarca da Capital do Estado de Minas Gerais, pedido de recuperação judicial nos termos da Lei nº
11.101/05, deferido em 22 de outubro de 2014, conforme decisão da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte - MG. Em 19 de
dezembro de 2014, a MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial apresentou plano de recuperação com a
discriminação dos meios de recuperação a serem empregados, demonstração de sua viabilidade econômica e laudos
econômico-financeiros e de avaliação dos ativos dela. O plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores em 28 de
agosto de 2015 e homologado em 23 de setembro de 2015 pelo Juiz da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte - MG. Em 28 de
outubro de 2016 foi concluída a alienação de parte de determinados ativos, conforme previsto no plano de recuperação
judicial. Em 22 de novembro de 2017, foi aprovada pela Assembleia Geral de Credores, aditivo ao plano original, no que diz
respeito à forma de venda da UPI Fazendas e UPI Terminais. Em outubro de 2018, foi finalizado o leilão judicial das fazendas
(UPI Fazendas e UPI Terminais), com arrecadação total de R$12.932 mil. Neste sentido, em 31 de outubro de 2018, realizou-se
a competente reunião de credores para apresentação dos resultados dos leilões, bem como para deliberação dos próprios
sobre propostas adicionais de aquisição e sobre o destino dos ativos não arrecadados ou objetos das referidas propostas. Deste
modo, os credores presentes, deliberaram pela aceitação de 03 (três) propostas de aquisição e ato contínuo, suspenderam a
reunião de credores, data na qual a reunião foi retomada e todos os imóveis ainda pertencentes à MMX Sudeste Mineração S.A.
- Em Recuperação Judicial Mineração S.A. foram arrematados, tendo a MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
Mineração S.A., recebido uma proposta de R$20.000 mil, a qual foi aceita em 24 de abril de 2019, após a renúncia ao direito de
preferência dos sócios-quotistas das sociedades detentoras dos terminais que compõem a UPI Terminais. O preço de aquisição
da UTI Terminais foi devidamente pago no dia 30 de abril de 2019. Entretanto, até a presente data, não houve nenhuma
formalização referente a essa alienação, e, portanto, a Companhia e sua Controlada MMX Corumbá Mineração S.A. - Em
Recuperação Judicial não mensuraram, até a presente data, todos os possíveis efeitos decorrentes dessa alienação. Em 25 de
novembro de 2016 a Companhia e sua Controlada MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial (“MMX Corumbá”),
realizaram suas respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias, nas quais os acionistas ratificaram a decisão de ajuizar Pedido
de Recuperação Judicial, nos termos do artigo 51 e seguintes da Lei nº 11.101/05, perante a Comarca da Capital do Estado do Rio
de Janeiro - RJ. O Pedido foi deferido pelo Exmo. Juiz titular da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, em 19
de dezembro de 2016. O plano de recuperação judicial foi apresentado em 23 de março de 2017 e a Assembleia Geral de
Credores (“AGC”) foi realizada na data de 24 de abril de 2019. A AGC da Companhia e da sua Controlada MMX Corumbá
Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial (“MMX Corumbá” e, em conjunto com a Companhia, “Recuperandas”), no âmbito do
Processo de Recuperação Judicial de nº 0405866-57.2016.8.19.0001 (“AGC”). A AGC foi instalada e na ocasião foram
apresentados aos credores ajustes realizados ao Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas. Os credores, por
unanimidade, deliberaram a suspensão da AGE para análise dos ajustes, que tinha previsão para retomada da AGC para
deliberação, no dia 17 de maio de 2019, às 14:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no Centro de Treinamento ABERJ,
localizado na Av. Rio Branco, n° 81, 19° andar, Centro. Após mais algumas suspensões, no dia 01 de julho de 2019 o Plano de
recuperação Judicial das recuperandas, foi aprovado em todas as classes de credores, por crédito e nas classes I e IV por cabeça,
sendo que na classe III o Plano recebeu voto favorável de mais de 40% por cabeça. Conforme Fato Relevante divulgado pela
Companhia em 21 de agosto de 2019, o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro prolatou sentença por meio
da qual decretou a falência da MMX e sua controlada MMX Corumbá Mineração S.A. no âmbito do Processo de Recuperação
Judicial nº 866- 57.2016.8.19.0001. A Companhia interpôs Agravo de Instrumento de modo a modificar a decisão e, no mérito,
revertê-la integralmente. Em 28 de agosto de 2019 a Companhia tomou conhecimento da decisão proferida pelo Exmo.
Desembargador Benedicto Abicair, relator do Agravo de Instrumento, por meio da qual foi suspensa a decisão combalida.
Ainda não foi definida data para o julgamento de mérito do recurso de Agravo de Instrumento. A Companhia e sua Controlada
MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial não mensuraram até a presente data todos os possíveis efeitos
decorrentes dos seus respectivos planos de recuperação judicial para fins de ajuste aos seus valores realizáveis, tendo em vista
inclusive a dependência dos eventos futuros acima mencionados, o que pode afetar de maneira significativa a definição dos
seus valores. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou prejuízos acumulados, individual e
consolidado, de R$677.454 mil, o passivo circulante individual e consolidado da Companhia excedeu o ativo circulante
individual e consolidado em R$869.172 mil e R$792.581 mil, respectivamente, e apresentou patrimônio líquido negativo,
individual e consolidado, de R$732.065 mil e R$733.506 mil, respectivamente. Para reverter esta situação, a continuidade
operacional da Companhia e de suas controladas, conforme divulgado acima, depende do sucesso da conclusão dos seus
respectivos planos de recuperação judicial, além da necessidade do aporte de recursos de novos investidores para continuar os
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projetos que permanecerão no portfólio das controladas. Em decorrência dos assuntos acima, não foi possível concluirmos
sobre a necessidade de efetuar ajustes adicionais em relação aos saldos dos ativos da Companhia e suas controladas para fins
de realização aos seus valores recuperáveis, bem como nos elementos componentes das demonstrações de resultado, dos
resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do trimestre findo naquela data, assim como
não foi possível concluirmos se a utilização do pressuposto de continuidade operacional, base para a elaboração dessas
informações contábeis intermediárias, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, é apropriado, nem tampouco
quais seriam os efeitos sobre os saldos dos ativos, passivos e nos elementos componentes das demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa caso essas informações contábeis
intermediárias não fossem preparadas considerando esse pressuposto. 2. Controles internos com fraquezas significativas.
A Companhia apresenta fraquezas relevantes nos controles internos relacionados ao processo de elaboração das informações
contábeis intermediárias individuais e consolidadas, gerando uma razoável possibilidade de que erros materiais nas referidas
demonstrações financeiras intermediárias não tenham sido prevenidos ou detectados tempestivamente. Tais deficiências
incluem a ausência de controles adequados de segregação de funções que garantam a integridade e correta apresentação das
informações apresentadas como um todo e análise do impacto do processo de recuperação judicial de suas Controladas nas
respectivas demonstrações financeiras intermediárias, principalmente no que tange a apresentação e mensuração de ativos
remanescentes e analise para realização de valores a receber de partes relacionadas. Devido à relevância dos assuntos descritos
nos parágrafos 1 a 2, incluídos na seção “Base para abstenção de opinião” acima, não foi possível concluirmos sobre os valores
não provisionados, sobre os ativos não circulantes disponíveis para venda e realização de valores a receber de partes
relacionadas, e nem tampouco sobre a necessidade de efetuar ajustes adicionais decorrentes dos impactos dos planos de
recuperação judicial em relação aos saldos dos ativos da Companhia e suas controladas para fins de realização aos seus valores
recuperáveis, bem como, nos elementos componentes das demonstrações de resultado, dos resultados abrangentes, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, assim como não foi possível concluirmos
se a utilização do pressuposto de continuidade operacional, base para a elaboração dessas demonstrações financeiras do
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, é apropriado, nem tampouco quais seriam os efeitos sobre os saldos dos ativos,
passivos e nos elementos componentes das demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa caso essas demonstrações financeiras não fossem preparadas considerando esse
pressuposto. Consequentemente, este relatório é emitido com abstenção de opinião. Ênfase. “Operação Lava Jato” e seus
reflexos na Companhia e suas controladas. Chamamos a atenção para a nota explicativa n°19, em decorrência da operação
Segredo de Midas, desdobramento da “Operação Lava Jato”, em 08 de agosto de 2019, cumpriu-se o mandado de prisão
temporária emitido contra o Sr. Eike Batista em razão de investigações de crimes de manipulação de mercado e utilização de
informação privilegiada. A prisão foi revogada em 10 de agosto de 2019, por decisão proferida pelo Tribunal Regional da 2ª
Região. A administração da Companhia, entende que o mandado de prisão temporária e os demais eventos que culminaram em
notícias, não estão de qualquer forma associados e/ou foram praticados pela Companhia e/ou os seus administradores. Essas
investigações e medidas judiciais envolveram o seu acionista controlador, Sr. Eike Batista e resultaram em ações penais
propostas pelo Ministério Público Federal. Nossa conclusão não está modificada por conta deste assunto. Outros assuntos
criminais envolvendo o acionista controlador e seus reflexos na Companhia e suas controladas. Chamamos a atenção para
a nota explicativa n°19; a sentença de primeira instância proferida pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro ao Sr. Eike
Batista, por uso de informação privilegiada (insider trading) e manipulação de mercado, praticados no ano de 2013. A
administração da Companhia, entende que a sentença e os demais eventos que culminaram em notícias, não estão de qualquer
forma associados e/ou foram praticados pela Companhia e/ou os seus administradores. Essas medidas judiciais envolveram
apenas o seu acionista controlador, o Sr. Eike Batista. Nossa conclusão não está modificada por conta deste assunto. Outros
assuntos. Demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado. Fomos também contratados para revisar, a
demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, cuja apresentação é
requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e considerada informação
suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos
procedimentos de revisão descritos anteriormente. Devido à relevância dos assuntos descritos nos parágrafos 1 a 2, incluídos
na seção “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível efetuar procedimentos de revisão suficientes que nos
permitissem concluir se tomamos conhecimento de algum fato que nos levasse a acreditar que as demonstrações do valor
adicionado não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Consequentemente, este relatório é emitido com abstenção
de conclusão. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior e revisão dos valores correspondentes ao
exercício anterior. Os valores correspondentes relativos aos balanços patrimoniais, individuais e consolidados, em 31 de
dezembro de 2018, apresentadas para fins de comparação, foram anteriormente auditadas por outros auditores independentes,
que emitiram relatório datado em 27 de março de 2019, com abstenção de opinião contendo ressalvas descritas na seção “Base
para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, com relação à continuidade
operacional da Companhia, controles internos com fraquezas significativas e ausência de reconhecimento de obrigação
tributária. Rio de Janeiro, 31 de março de 2020.
Mário Vieira Lopes
Contador – CRC-RJ-060.611/O-0
Marcio Alves Gonçalves Marçal
Contador – CRC-RJ-106.004/O-8

CRC-RJ-2026/O-5

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

