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Entregadores: quase
1 milhão, 57% informal
Rendimento é 40% inferior à dos demais trabalhadores

O número de entregado-
res de aplicativos al-
cançou 950 mil, revela 

estudo do Dieese, com base em 
dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) 
Covid-19, do IBGE. São traba-
lhadores de entregas que atuam 
a pé, de bicicleta ou motocicleta, 
prestando serviços para estabele-
cimentos comerciais como restau-
rantes, farmácias e supermerca-
dos ou plataformas digitais, como 
IFood e Rappi.

O estudo “Perfil dos moto-
boys e entregadores de mercado-
rias”, pesquisa que teve coopera-
ção com a central sindical alemã 
DGB, mostra que a remuneração 
média da categoria é de R$ 1.325, 
quase 40% inferior à dos demais 
trabalhadores (R$ 2.166).

As mulheres têm rendimen-
to médio inferior: R$ 1.280. No 

Petrobras vai conter vazamento  
de óleo diesel da BR privatizada
Foram atingidos córrego e lagoa próximos a Betim (MG)

Um derramamento de 100 
mil litros de óleo diesel 
contamina rio e lagoa 

em Betim e Ibirité. O vazamento 
ocorreu na manhã deste sábado, 
em acidente durante operação de 
bombeamento de óleo diesel no 
Terminal de Betim (Tebet), da BR 
Distribuidora, segundo denúncia 
recebida pelo Sindipetro/MG.

O óleo vazado atingiu o Córre-
go Pintados, contaminando o cur-
so d’água que percorre a área da 

Refinaria Gabriel Passos (Regap) 
até a Lagoa de Ibirité. O volume 
vazado é mais de três vezes supe-
rior ao volume de um caminhão-
-tanque de combustíveis.

Equipes da Petrobrás que atu-
am no setor de Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde (SMS) da Re-
gap têm atuado na região, de for-
ma a conter o vazamento, segun-
do o Sindicato dos Petroleiros de 
Minas. Os trabalhadores da estatal 
denunciaram a ausência de equi-

pes da BR Distribuidora.
A empresa foi privatizada em 

julho de 2019, por meio da venda 
direta de ações na Bolsa de Valores, 
sem cobrança de ágio pelo controle, 
como é praxe no mercado.

O Sindipetro/MG tem de-
nunciado os impactos para a se-
gurança das comunidades e do 
meio ambiente em regiões onde 
a Petrobras tem vendido unidades 
operacionais com alto risco po-
tencial de acidentes.

Sem auxílio, 
estoque e 13º, 
vendas caem 
em São Paulo

As vendas e situação geral dos 
negócios do comércio paulista 
conseguiram superar os valores 
registrados em dezembro de 2019. 
As altas foram de 1,18% e 2,59%, 
respectivamente. O Ifecap para de-
zembro registrou queda de 8,22%, 
quando comparado com novem-
bro, registrando 114,76 pontos, na 
série sem ajuste sazonal.

Em relação a dezembro de 
2019, o Índice Geral caiu 11,18%, 
e o Índice Momento Atual apre-
sentou queda de 6,98%.

Essa retração pode ser jus-
tificada por alguns fatores, se-
gundo a Fecap: antecipação das 
compras durante a Black Friday; 
retorno à fase amarela; aumen-
to do número de casos e mor-
tes; fim do auxílio emergencial; 
menor 13° salário para trabalha-
dores que tiveram seu salário re-
duzido; e aumento da inflação e 
desemprego.

Os empresários do comércio 
paulista relataram durante a pes-
quisa que estão encontrando, no-
vamente, dificuldades para aqui-
sição de produtos para estoque, 
além de estarem com um volume 
menor do que o desejável ou abai-
xo do necessário.

Desemprego 
ainda vai 
aumentar
antes de cair

A análise trimestral da conjuntu-
ra econômica do país, divulgada pe-
lo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), mostra que, apesar 
de visíveis, os efeitos da recuperação 
ainda são modestos no mercado de 
trabalho. Para o diretor de Estudos 
e Políticas Macroeconômicas do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Dimac /Ipea), José Ro-
naldo Souza Júnior, a perspectiva é 
que a taxa de desemprego aumente 
antes de começar a cair.

O aumento deve ocorrer mes-
mo diante de contínua expansão 
da população ocupada, uma vez 
que parte dos trabalhadores que 
saíram da força de trabalho du-
rante a pandemia devem retornar 
ao mercado à procura de nova co-
locação, tanto pelo relaxamento 
das medidas de isolamento social, 
quanto pelo fim do auxílio emer-
gencial. “Para o ano que vem, de-
vemos verificar aumento na taxa 
de desemprego por causa das pes-
soas que procuram trabalho. Mes-
mo com a recuperação no número 
de pessoas ocupadas, ainda assim 
podemos ter um aumento da taxa 
de desemprego”, observou.

O economista disse que, com o 
fim do auxílio emergencial, a ten-
dência é de crescimento no núme-
ro de empregos informais. “Com 
o tempo, as pessoas vão procurar 
de novo as atividades informais, 
em uma retomada do emprego 
informal até mais forte do que o 
formal, no ano que vem. Ainda 
assim, imagino que isso será insu-
ficiente para atender a todos que 
devem voltar a procurar empre-
go.” Página 5

Impacto da
Covid sobre 
cultura supera 
as previsões

As consequências econômicas 
da crise de Covid-19 afetaram a 
cultura de forma mais severa do 
que se esperava. A constatação é 
da Unesco. A agência da ONU 
analisou as medidas de governos 
para socorrer o setor em vários 
países.

Durante seis meses de confina-
mento social, a área de produção 
musical pode ter perdido mais de 
US$ 10 bilhões em patrocínio e 
apoio institucional. O mercado li-
vreiro deve sofrer uma redução de 
7,5% por causa da crise.

Na indústria de cinema, 10 mi-
lhões de postos de trabalhos podem 
ter sido eliminados somente neste 
ano, e um terço das galerias de arte 
contaram ter cortado pessoal.

Muitos espetáculos passaram a 
ser feitos online, mas com 46% 
da população global sem acesso à 
internet, quase metade do mundo 
permanece sem acesso à cultura.

Norte e Nordeste, a renda média 
chegou a ser inferior ao salário mí-
nimo nacional. Segundo a pesqui-
sa, a maioria dos trabalhadores da 
categoria dos motoboys e entrega-
dores (95,7%) é de homens, sendo 
que bem mais da metade (61,6%) 
são negros. Entre todos eles, 44% 
tem até 30 anos de idade.

A renda é menor, mas a jornada 
é maior. Durante a pandemia, os 
entregadores passaram a ganhar R$ 

220 a menos do que antes. A média 
da jornada semanal, porém, aumen-
tou de 29 para 38 horas entre maio e 
setembro. O número de entregado-
res cresceu 3,5% em todo o Brasil.

A maioria deles (56,8%) está na 
informalidade, sem direitos traba-
lhistas e benefícios como FGTS, 
não contribuem para a Previdên-
cia e, portanto, não podem se apo-
sentar sem receber auxílio-doença 
ou auxílio-acidente do INSS.

Marcelo Casal Junior/ABr

Alexandre Marchetti Itaipu Binacional
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O ‘amordaçamento’ dos gerentes e do corpo técnico da Petrobras
Por Sylvio Massa 
de Campos

“Os maiores ladrões são os que 
têm por ofício livrar-nos de outros 
ladrões”. (A Arte de Furtar, 
autoria controvertida, 1743).

Esse título representa 
um dos aspectos da 
essência da mensa-

gem contida no importante 
estudo técnico denominado 
“Panorama do Refino no 
Brasil - Venda das Refinarias 
da Petrobrás” [Nota da Re-
dação: o autor grafa o nome 
da empresa com acento agu-
do] realizado pelo engenhei-
ro de processamento master 
Elie Abadie, que dedicou 50 
anos de profícuos trabalhos 
à empresa.

O respeitável técnico de-
nuncia, com todas as letras, 

o clima de terror implanta-
do pela atual administração 
contra o corpo técnico caso 
seja questionada qualquer 
política de desnacionaliza-
ção do patrimônio público, 
e, neste caso, a venda das 
nove unidades industriais, 
que representam 50% do 
parque de refino nacional, 
equivalentes a 1.126.400 
barris por dia (bpd).

O clima fascista das ame-
aças vai de demissão su-
mária à perda dos postos 
gerenciais, ao isolamento 
funcional, à precoce apo-
sentadoria. As condições 
de venda das refinarias são 
denunciadas publicamen-
te como lesivas ao país e à 
própria empresa, em parti-
cular, no fluxo financeiro. 
Somem-se ainda as desna-
cionalizações já efetivadas, 

com a venda de ativos ren-
táveis, e mais outras em cur-
so, constituindo-as, em seu 
conjunto, como redutoras 
da presença da Petrobrás 
em todo o território nacio-
nal.

Aponta o referido es-
tudo que a Petrobrás, nos 
últimos 15 anos, inves-
tiu entre US$ 4 bilhões e 
US$ 5 bilhões por refino 
a ser vendida, ampliando, 
modernizando, transfor-
mando-as mais lucrativas, 
agregando valor adicional 
aos óleos produzidos no 
país. Considera ainda o 
experiente engenheiro que 
“dificilmente as refinarias 
serão vendidas por valores 
superiores a US$ 3 bilhões, 
totalmente amortizadas e 
depreciadas, transferindo-
-se também gratuitamente 

os dutos e os terminais, 
além da entrega do bem 
principal que é o mercado 
local e seus fies consumi-
dores”.

Na história do petróleo, 
no mundo onde suas estru-
turas empresariais são ver-
ticalizadas, a atual direção 
da Petrobrás compareceu 
voluntariamente ao Cade 
e ofereceu seu desmem-
bramento com a venda de 
unidades industriais rentá-
veis. Prosseguindo nesse 
irresponsável programa, 
determina a presença da 
empresa em apenas três es-
tados: Rio de Janeiro, São 
Paulo e Espírito Santo – 
onde concentrará os inves-
timentos prioritariamente 
na exploração do petróleo 
bruto, tornando-se talvez 
uma expressiva exportado-

ra da matéria prima, sem a 
possibilidade de influenciar 
o preço futuro do barril do 
petróleo.

A Petrobrás foi criada 
como suporte industrial 
para o desenvolvimento 
do país, e, após atingir es-
se alto nível de domínio 
tecnológico na pesquisa e 
produção de óleo em águas 
profundas, a atual admi-
nistração radicaliza ações 
que alteram seus iniciais 
objetivos para privilegiar 
pequena parcela de acio-
nistas, com alta porcenta-
gem de fundos de investi-
mentos estrangeiros. Não 
haverá mais garantia do 
abastecimento ao mercado 
nacional de combustíveis, 
aos menores custos, mas 
haverá garantia de paga-
mentos de dividendos aos 

acionistas, mesmo á custa 
de maior endividamento.

Parabenizo o engenheiro 
Elie Abadie pela sua bem 
fundamentada denuncia 
contra o desaparecimento 
da Petrobrás e expresso, 
lamentando apenas, que a 
tenha feito após a aposen-
tadoria, quando tinha as 
condições morais, éticas e 
técnicas de liderar um movi-
mento de agregação contra 
os desmandos da direção 
da empresa. Mas mantenho 
a esperança de, proxima-
mente, ver esses atuais ges-
tores e outros explicarem 
na Justiça as razões que os 
levaram a destruir símbolos 
nacionais construídos pelo 
povo.

Sylvio Massa de Campos 
é economista aposentado.

Eleitoral: uma reforma necessária
Por Marcelo 
Buhatem

De dois em dois 
anos, chova ou fa-
ça sol, uma coisa é 

certa, temos eleições. Alter-
nadamente, uma para pre-
feitos e vereadores, outra 
para presidente, senador, 
deputados federais e esta-
duais. E é assim que, alvís-
saras à Democracia, manda 
a Constituição Federal.

De forma geral, abstrain-
do a eterna discussão sobre 
a segurança da urna eletrô-
nica, que obviamente não 
é indene a hackers do mal, 
o sistema eleitoral precisa 
mudar. De qualquer forma, 
acho que já ficou no meio 
do caminho aquele que 
acha que as nossas urnas 
são infalíveis. É que, apesar 
de funcionarem sem cordão 
ou ligação com a rede, os 
seus dados são transmitidos 
e, assim, fluem pela rede, e é 
aí que pode morar o perigo.

Mas, como dito acima, 
não tratarei da segurança do 
sistema, vale dizer, o con-
tinente, e sim, do sistema 
legal onde encontra-se in-
serido a Justiça Eleitoral, ou 
seja, o seu conteúdo.

Ao contrário de alguns 
outros países, o legislador 
brasileiro optou por dar ao 
Poder Judiciário excepcio-
nal e híbrido protagonismo, 
competindo-lhe a organi-
zação operacional e logís-
tica do processo eleitoral, 
apuração dos votos e julga-
mento das ações partidárias, 
candidatos e outros players, 

como o Ministério Público 
eleitoral, tudo decorrentes 
do pleito.

Essa opção acabou crian-
do uma “superestrutura”, 
com centenas de zonas elei-
torais e respectivas seções, 
2.622 de juízes eleitorais 
(fonte: site do TSE), 27 
TREs e o Tribunal Superior 
Eleitoral. Os TREs são for-
mados por sete membros, 
com uma composição ec-
lética e paritária de advo-
gados, membros dos Tri-
bunais Regionais Federais 
e dos Tribunais de Justiça 
dos estados. Acresçam-se, 
ainda, outros 35 mil fun-
cionários, totalizando um 
orçamento de cerca de 7 bi-
lhões de reais por ano. Esta, 
a grosso modo, a estrutura 
do sistema.

No entanto, a estrutura 
política dos tribunais sofre, 
data venia, grave deformi-
dade legal. Senão, vejamos. 
O ministro Barroso tomou 
posse como presidente do 
TSE no final de maio deste 
ano, para conduzir, coman-
dar e dar as cartas na eleição 
para prefeito de quase 5.740 
municípios, eleição essa que, 
em condições normais, leia-
-se, sem pandemia, ocor-
reria 5 meses após a sua a 
posse. Aliás, isso também 
ocorreu em todos os TREs. 
Isto mesmo! Os presiden-
tes dos Tribunais Eleitorais 
tinham, também, acabado 
de se sentar nas respectivas 
cadeiras de presidente para, 
também, nos seus estados, 
organizar e dar a sua feição 
administrativa na eleição 

que se avizinhava. Um au-
têntico desatino administra-
tivo-organizacional.

Nenhum CEO america-
no ou diretor-presidente de 
qualquer empresa privada 
ou concessionárias de ser-
viço público imaginaria ou 
aceitaria assumir essa enor-
me responsabilidade sem 
levar consigo o seu plano 
estratégico e, lógico, o seu 
pessoal. Não é crível, razoá-
vel ou minimamente admis-
sível que os que comanda-
ram e comandarão diversas 
outras eleições assumam tão 
importante função com o 
plano estratégico do gestor 
que o antecedeu. O suces-
sor assume com as regras, 
servidores etc. do sucedido. 
E isto não é razoável.

E parece que, nesta elei-
ção, o castigo mostrou sua 
cara feia. Segundo se ouviu, 
viu e leu, a atual administra-
ção do TSE ficou manieta-
da pelas decisões técnicas 
passadas (não se lhes ques-
tione a boa-fé ou honestida-
de de princípios, é bom que 
se diga) e, por conseguinte, 
não tiveram tempo hábil 
para produzir qualquer mu-
dança, face ao exíguo tem-
po até o pleito.

E qual foi a decisão, que 
vários reputaram temerária, 
da área técnica? Convergir, 
pela primeira vez na histó-
ria, toda a totalização das 
centenas de milhares zonas 
eleitorais desse enorme país 
somente nas máquinas do 
TSE.

Isto é, por motivos du-
vidosos, os TREs ficaram 

reféns do inovador sistema 
de apuração, uma vez que, 
apesar de já terem enviado 
seus dados, se obrigaram a 
somente liberar seus juízes 
eleitorais quando recebiam 
a permissão dos técnicos 
do Tribunal Superior Elei-
toral, que tardou, pois, por 
problemas técnicos no pri-
meiro turno, não estavam 
conseguindo ler os bilhões 
de dados enviados, determi-
nando um atraso expressivo 
e angústia aos candidatos e, 
por que não dizer, aos ser-
vidores, juízes eleitorais e 
eleitores.

O que aconteceu, mais 
cedo ou tarde, seria abso-
lutamente previsível. Há 
que se mudar. A regra de-
veria ser simples. Os man-
datos dos juízes eleitorais, 
presidentes dos TREs e 
do TSE deveriam se iniciar 
logo após os pleitos eleito-
rais e se findarem dois anos 
depois, após o término da 
eleição seguinte.

Em consequência, óbvia, 
aliás, a eleição teria a gestão 
e digital de um único admi-
nistrador, que poderia apli-
car suas regras e métodos, 
conhecendo a máquina ad-
ministrativa, sem falar que 
ele poderia acompanhar 
todas as reuniões setoriais, 
planos e resoluções expe-
didas pelo TSE e Supremo 
Tribunal Federal.

Isto não bastasse, adota-
da tal via, o gestor ainda po-
deria acompanhar todas as 
principais fases do intricado 
processo eleitoral, tais co-
mo, convenções partidárias, 

registro de candidaturas, 
propaganda eleitoral, pes-
quisas eleitorais, votação, 
apuração e diplomação.

Como se encontra, em 
síntese, o sistema não con-
versa entre si. Mandatos dos 
dirigentes da Justiça Eleito-
ral diferentes dos mandatos 
extraídos das eleições unifi-
cadas (2 em 2 anos). Por tu-
do que foi exposto, a coin-
cidência é o mínimo que o 
momento estar a exigir.

Outra anomalia do sis-
tema, é o extremo caráter 
provisório das decisões dos 
juízes eleitorais e dos TREs. 
É que, sob o palio do peri-
go de prejuízo ao candidato 
impugnado, o Tribunal Su-
perior Eleitoral acaba, inva-
riavelmente, suspendendo 
as decisões das instâncias 
inferiores, apequenando-as, 
inclusive seus membros. 
Pesquisa no site mostra um 
percentual elevadíssimo de 
acórdãos com eficácia sus-
pensa.

Numa perspectiva prá-
tica, objetivando, inclusive 
maior celeridade ao pro-
cesso eleitoral, a sugestão 
seria transformar os TREs 
em tribunais de instrução, 
no caso das eleições majori-
tárias, cabendo ao Tribunal 
Superior o julgamento do 
mérito da ação eleitoral. O 
processo chegaria pronto 
para ser pautado e julgado.

Sobre a relevante questão 
envolvendo a impressão do 
voto. Os argumentos dos 
que o defendem nos pare-
cem de absoluta coerência, 
uma vez que não há siste-

ma eleitoral que não possa 
permitir a recontagem do 
sufrágio. É uma garantia do 
sistema democrático e um 
direito do eleitor e candida-
tos. Quanto o receio de que 
a impressão possa tornar li-
tigioso o pleito, nos parece 
não vicejar, uma vez que os 
fins justificarão os meios, 
qual seja, a necessária e im-
periosa transparência.

Por derradeiro, a opção 
pelo voto obrigatório ou 
facultativo. Ora, façamos a 
seguinte pergunta. Pode-se 
dizer obrigado um voto que 
a ausência injustificada do 
eleitor lhe impõe uma mó-
dica e até ridícula multa de 
R$ 3,51? Me parece que o 
voto, apesar de legalmente 
obrigatório no país, jamais 
alcançou o fim desejado. O 
exemplo disso é exatamen-
te percentual de abstenção 
do pleito passado. Média 
de 30%! Assim, nos parece 
melhor decretar o fim do 
pseudovoto obrigatório.

Bom, estas são somente 
sugestões que podem iniciar 
uma desejada reforma. 
Desta forma, caberá ao TSE 
diagramar essas alterações. 
Gestar e promover atos 
para sua aprovação junto ao 
legislativo que, certamente, 
será sensível à deformação 
legal que hoje vivemos, 
desejando que o exemplo 
extraído no último pleito 
alavanque as mudanças 
necessárias.

Marcelo Buhatem é desembargador, 
presidente da Associação Nacional de 

Desembargadores (Andes).



3Monitor Mercantil   l  Terça-feira, 22 de dezembro de 2020 Conjuntura

FATOS &
COMENTÁRIOS

Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Recuperação em K:  
só os ricaços

Muito se fala, inclusive aqui na coluna, sobre a recupe-
ração da economia após a pandemia. Sempre lem-

brando que não só no Brasil, mas em quase todo o mundo, 
os desafios já eram gigantescos antes da Covid. Alguns fa-
lam em recuperação em V, outros em U, alguns em W, e há 
até previsão em I (uma queda contínua).

Robert Reich, ex-secretário (ministro) do Trabalho dos 
Estados Unidos, assim como alguns economistas norte-
-americanos teme a recuperação em forma de K – os rica-
ços saem melhor do que entraram, enquanto a queda pros-
segue para os demais 99%.

Não parece descabido. Os 651 bilionários dos Estados 
Unidos viram suas fortunas aumentarem 1 trilhão de dó-
lares desde o início da pandemia. Isso significa que, se 
eles mandassem em chequinho de 3 mil dólares para cada 
norte-americano, os ricaços permaneceriam com a mes-
ma fortuna que tinham antes das medidas de restrição.

“Enquanto isso, mais de 20 milhões de norte-america-
nos estão desempregados, 8 milhões caíram na pobreza, 
19 milhões estão em risco de despejo e 26 milhões estão 
passando fome”, escreve Reich em artigo publicado neste 
final de semana no jornal britânico The Guardian.

Outros países não são diferentes. Levantamento mos-
trou que uma pessoa que investisse em todas as ações 
que estrearam na Bolsa de Valores (B3) neste ano teria 
um ganho de quase 50%. Olhando pelo lado de quem 
lançou essas ações, além de o acionista principal ter fica-
do com uma bolada para si no lançamento (depende do 
tipo de operação), ainda viu seus papéis subirem 50%, 
em média.

Na outra ponta, pesquisa divulgada pelo Datafolha nes-
ta segunda-feira mostra que mais de um terço (36%) das 
famílias que receberam ao menos uma parcela do auxílio 
emergencial têm o benefício como única fonte de renda.

Matéria da Folha de S.Paulo revela que a redução do au-
xílio emergencial pela metade já colocou a renda de cerca 
de 7 milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza, e esse 
número deve subir para quase 17 milhões após a extinção 
do benefício, no início de 2021.

Alguns países se movimentam para criar um imposto 
sobre grandes fortunas. O Reino Unido estuda, Argentina 
e Bolívia já aprovaram. O presidente eleito dos EUA, Joe 
Biden, rejeita a taxação. Robert Reich tem sugestões para 
romper o ciclo vicioso. Veremos na coluna de amanhã.

Você está demitido

A coluna dá às declarações tipo “cortina de fumaça” de 
Bolsonaro o espaço que elas merecem: nenhum. Mas co-
mo o presidente falou que os números comprovam que 
não há segunda onda de Covid, mas apenas “um repique”, 
vale registrar: em 12 de abril, com 1.223 mortos, Bolsonaro 
disse sobre o vírus que “parece que está indo embora”. De 
lá para cá, mais 185 mil brasileiros perderam a luta para o 
coronavírus.

Nos Estados Unidos, em 18 de abril, Donald Trump, 
ídolo do ocupante do Palácio do Planalto, disse ter visto 
sinais de que o pico da Covid tinha passado. Em 17 de 
dezembro, 4 dias atrás, os EUA bateram o recorde diário 
de mortes, com 3.656 óbitos. Um mês e 14 dias antes, em 
3 de novembro, os eleitores mandaram Trump embora da 
presidência.

Olha a onda

Radicais dirão que Bolsonaro tem certa razão: não há 
segunda onda, porque o Brasil segue se afogando na pri-
meira.

Indústria de materiais de construção 
está otimista para fim de ano

A Associação Brasi-
leira da Indústria 
de Materiais de 

Construção (Abramat) di-
vulgou segunda-feira a no-
va edição do Termômetro 
da Indústria de Materiais 
de Construção, pesquisa 
de opinião realizada com 
as lideranças do setor. O 
estudo destaca o otimismo 
das associadas em relação 
às vendas em novembro e 
dezembro, indicando tam-
bém reduções na pretensão 
de investimentos no médio 
prazo e na utilização de ca-
pacidade instalada do setor, 
mas em patamares supe-
riores aos experimentados 
antes da crise trazida pela 
Covid-19.

O termômetro da Abra-
mat demonstra que para 
42% das empresas associa-
das, o desempenho de ven-
das ao mercado interno no 
mês de novembro foi con-

siderado “muito bom”. Para 
37%, o período foi “bom”, 
enquanto os demais 21% 
consideraram novembro um 
mês “regular”. Nenhuma 
associada considerou o mês 
“ruim” ou “muito ruim”.

A pesquisa também in-
dica expectativa positiva do 
setor em relação às vendas 
ao mercado interno no fe-
chamento de dezembro. 
26% das empresas consulta-
das consideram que o final 
de ano será “muito bom”, 
ao passo que 48% preve-
em desempenho “bom”. 
Para 21% das associadas da 
Abramat, o último mês do 
ano será “regular”, enquan-
to 5% projetam resultado 
“ruim” no mesmo período.

O termômetro da Abra-
mat também indica que 74% 
das empresas associadas es-
tão indiferentes quanto às 
ações do Governo para o 
desenvolvimento do setor 

no médio prazo (12 meses), 
enquanto 16% estão oti-
mistas e 10% pessimistas. 
A pesquisa indicou também 
redução de 8% no nível de 
utilização da capacidade ins-
talada do setor, chegando a 
80% em dezembro.

Quanto a intenção de in-
vestimentos no médio pra-
zo, 79% dos empresários do 
setor indicaram que preten-
dem investir nos próximos 
12 meses. A predominância 
dos investimentos pretendi-

dos lida com a moderniza-
ção dos meios de produção.

“O reaquecimento econô-
mico observado no país foi 
consolidado gradualmente 
ao longo do segundo semes-
tre e os efeitos positivos em 
nosso setor vem sendo de-
monstrados pelas pesquisas 
da Abramat. Estamos oti-
mistas para 2021, sem deixar 
de se preocupar com efeitos 
de possíveis externalidades”, 
pondera Rodrigo Navarro, 
presidente da Abramat.

Sudeste tem déficit habitacional  
de 3,1 milhões de residências

Estudo encomendado pe-
la Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc) à Ecconit Con-
sultoria Econômica, mostra 
que o déficit habitacional do 
Sudeste é o maior do país. A 
região sofre com a falta de 
1.418.352 residências para 
atender a população. O Su-
deste é a segunda região do 
país com maior deficiência 
de imóveis para atender a 
demanda reprimida, atrás do 
Nordeste, quando se obser-
va o déficit reprimido (sem 
contar o ônus excessivo com 
aluguel).

Mas assume a liderança 
do ranking quando o gas-
to excessivo com aluguel 
(mais de 30% da renda da 
família) forma o déficit am-
pliado: 1.726.242 moradias 
estão na categoria do ônus, 
elevando o total de residên-
cias faltantes para 3.144.594 
unidades. Desse total, 97% 
é de moradias faltantes para 
a população com renda de 
até 5 salários mínimos (to-
talizando 3.056.209 unida-
des habitacionais).

O presidente da Abrainc, 
Luiz Antonio França, ob-
serva que o déficit seria 
maior se o Sudeste não o ti-

vesse reduzido em 888.621 
unidades entre 2004 e 2019.

“Ao longo de 15 anos, 
o país reduziu o déficit em 
mais de 2 milhões de mora-
dias. A redução reflete as po-
líticas públicas de habitação 
para a população de baixa 
renda adotadas pelo Estado. 
É preciso reforçar e ampliar 
essas políticas para zerar o 
déficit habitacional brasileiro, 
bem como focar na redução 
dos juros do financiamento 
imobiliário para permitir que 
os mais pobres realizem o so-
nho da casa própria”, afirma.

França pondera, con-
tudo, que o aumento do 
comprometimento da ren-
da com aluguel fez o déficit 
ampliado nacional subir em 
1,8 milhão de moradias en-
tre 2004 e 2019, resultando 
em um saldo positivo global 
de apenas 193 mil unidades. 
A maior fatia do crescimen-
to com o ônus ocorreu no 
Sudeste (43%), movimen-
to iniciado a partir da crise 
econômica de 2014.

O estudo foi elaborado 
com base em dados do IB-
GE reunidos e analisados 
pela equipe da Ecconit, que 
é formadas pelos econo-
mistas Robson Gonçalves, 

Marco Capraro Brancher e 
Ana Maria Castelo.

Em 2019, a dimensão ab-
soluta do déficit alcançou 
7,797 milhões de unidades. 
Isso corresponde a 9,6% do 
total de domicílios existen-
tes no país no ano. Desse 
universo, 3.345.809 unida-
des compõem o chamado 
ônus excessivo com aluguel.

O ônus excessivo saltou 
de 18,9% do total do défi-
cit em 2004 para 42,9%, em 
2019, puxado pela perda de 
renda pelo brasileiro – espe-
cialmente a partir de 2014.

O Sudeste é a região 
com maior peso do aluguel 
na composição do déficit 
(1.726.242 moradias na cate-
goria). Seguida pelo Nordes-
te (748.429), Sul (403.458), 
Centro-Oeste (305.562) e o 
Norte (162.118). O Estado 
de São Paulo lidera o déficit 
de habitação tanto na região 
Sudeste como no país como 
um todo. Faltam 1.758.158 
moradias para os paulistas, 
sendo que 97,7% se concen-
tra em famílias com renda 
mensal de até cinco salários 
mínimos. O Rio de Janeiro 
é o segundo no ranking re-
gional, com déficit total de 
588.562 moradias. Na região, 

o estado fluminense apresen-
ta a maior proporção na faixa 
de renda familiar de até cinco 
salários: 99,5% do total do 
déficit está concentrado nes-
se extrato econômico. Minas 
Gerais tem déficit de 354.992 
morarias em todo o estado. 
Entre os mineiros, 99,43% 
desse universo de excluídos a 
casa própria têm renda fami-
liar de até cinco salários mí-
nimos. Já no Espírito Santo, 
o contingente de moradias 
em déficit é de 116.510. Os 
capixabas com renda familiar 
de até cinco mínimos repre-
sentam 98,9% do déficit es-
tadual.

O estudo da Abrainc-
-Ecconit faz uma projeção 
sobre a formação de novas 
famílias – incluindo “famí-
lias unitárias”, representada 
pela crescente parcela de 
brasileiros vivendo sozi-
nhos. Entre 2020 e 2030, 
calcula-se que 11,4 milhões 
de famílias surgirão. Se ca-
da uma delas demandar um 
imóvel está será a demanda 
por moradias em todo o 
país. Familiar com renda de 
até 5 salários mínimos deve 
responder por 81% das que 
precisarão de uma nova re-
sidência até 2030.
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CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A

CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9

Edital de Convocação. Convoca-
mos os Srs. Acionistas desta Cia. a 
se reunirem no dia 29/12/2020, às 
13h, na sede da sociedade à Rod. 
Amaral Peixoto, s/nº, Km 91, Bana-
neiras, Araruama/RJ, a fim de delibe-
rarem sobre o aumento de capital da 
Cia. Araruama, 16/12/2020. Carlos 
Alberto Vieira Gontijo - Diretor; Leo-
nardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66

NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação. Convoca-
mos os Srs. Acionistas desta Cia. 
a se reunirem no dia 29/12/2020, 
às 11h, na sede da sociedade na 
R. Marquês de Paraná nº 110, Cen-
tro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem 
sobre aumento de capital social da 
Cia. Niterói, 16/12/2020. Felipe Pi-
mentel Turon - Diretor; Leonardo das 
Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99

NIRE 33.3.0016334-4
Edital de Convocação. Convoca-
mos os Srs. Acionistas desta Cia. a 
se reunirem no dia 29/12/2020, às 
17h, na sede da sociedade à Av. Dr. 
José Alves de Azevedo nº 233, Par-
que Rosário, Campos dos Goytaca-
zes/RJ, a fim de deliberarem sobre o 
aumento de capital da Cia. Campos 
dos Goytacazes, 16/12/2020. Mar-
cio Salles Gomes - Diretor; Juscelio 
Azevedo de Souza - Diretor.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS 
IMOBILIARIOS DA 5ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. 
A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 
e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 
da 5ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emis-
sora (“Termo de Securitização”), cuja cedente dos créditos imobiliários lastro é a Socicam Administração, Projetos e 
Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Cedente”), vem pela presente, convocar os 
titulares dos CRI para a Assembleia Geral de Titulares de CRI da 5ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora 
de Recebíveis Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a se realizar no dia 11/01/2021, às 14 horas, em primeira 
convocação. 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 
convoca os titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar pela concessão de carên-
cia de amortização e juros dos CRI, por 12 (doze) meses, a contar da parcela de 20 de dezembro de 2020, de forma 
retroativa, sem que seja concedida carência no pagamento dos créditos imobiliários (“Carência”), com cash sweep 
mensal (amortizações extraordinárias obrigatórias dos CRI), limitado ao valor mensal de R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais), sem pagamento de prêmio ou multa pela Cedente; (ii) Deliberar quanto ao aumento da taxa de 
juros dos CRI, de 9% a.a. para 10,5% a.a., sendo mantida a correção monetária atual dos CRI; (iii) Deliberar pela re-
pactuação do prazo de vencimento final dos CRI, que será dilatado em 24 meses, com o vencimento final passando 
para 20/10/2026;(iv) Deliberar pela substituição da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda, pela Planner Corretora 
de Valores S/A., como agente fiduciário e custodiante dos CRI; Procedimento de resposta à Consulta: A mani-
festação 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) da totalidade dos documentos que comprovem a 
representação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e pro-
curações; e (ii) o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até o dia 11/01/2021 aos cuidados do 
agente fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As delibe-
rações 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 as matérias constantes 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”), podendo ainda solicitar que a B3 altere o status 
dos CRI, de inadimplente para adimplente, caso seja necessário. A presente convocação da Assembleia Geral, 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 12 de janeiro de 
2021. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. Assembleia 
Geral De Titulares De Cri Da 5ª Série Da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. 
de 11 de Janeiro de 2021. 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 ( ). Com relação ao item (iv) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte 
forma: SIM ( ) NÃO ( ).
Nome do Titular ou Representante Por Extenso:
Assinatura:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primeira convocação da AGT, quanto para 
uma eventual segunda convocação.

Falta de cerveja nos 
supermercados bate novo 
recorde em novembro
A falta de cerveja nos 

supe r mercados 
brasileiros vem em 

uma crescente nos últimos 
meses e nunca atingiu pata-
mar tão alto quanto agora, 
em novembro. O índice que 
mede a falta de produtos 
nos supermercados brasi-
leiros indica que algumas 
marcas ou apresentações da 
bebida não são encontra-
das nas prateleiras e talvez 
faltem durante as festas de 
final de ano que se apro-
ximam. Conforme aponta 
estudo desenvolvido pela 
Neogrid, o número que em 

2019 girava na casa dos 10% 
em média, chegou a 19,45% 
no último mês, um recorde 
para a categoria.

“Às vésperas das festas 
de final de ano, vemos o 
índice crescer mais um 
pouco. Todas as cerveja-
rias apresentam falta de 
pelo menos um de seus 
produtos e o índice nun-
ca foi tão alto. Ainda não 
é o caso de desabasteci-
mento, mas com a subida 
constante do número, uma 
luz de alerta se acende. A 
raiz do problema está na 
cadeia produtiva e na falta 

de insumos para a produ-
ção de embalagens de vi-
dro e alumínio. Há alguns 
meses viemos percebendo 
essa dificuldade e acredito 
que é importante que a in-
dústria e o varejo estejam 
compartilhando infor-
mações para vencer esse 
desafio”, alerta Rodrigo 
Leão, CMO da Neogrid.

A ausência de algumas 
marcas nas prateleiras já 
foi notada pelos consumi-
dores. O índice de ruptu-
ra, que em 2019 era de cer-
ca de 10%, só subiu desde 
o início da quarentena em 

março, última vez em que 
a marca esteve na casa dos 
10%. Nos últimos dois 
meses, foram registrados 
17,64% em setembro e 
18,92% em outubro, se-
gundo o monitoramento 
da Neogrid, que acompa-
nha dados de 40 mil vare-
jistas no país.

O índice geral que me-
de a falta de produtos nas 
prateleiras como um todo 
também está em ascensão. 
Em novembro, o índice 
fechou em 12,10% contra 
os 11,86% de outubro e 
11,44% de setembro.

Ambev

ANPD e o intercâmbio 
com órgãos reguladores 
dos seguros

O papel da Auto-
ridade Nacional 
de Proteção de 

Dados (ANPD) na imple-
mentação da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pesso-
ais e a necessária integração 
com os órgãos reguladores 
do setor segurador são tra-
tados no Boxe Jurídico da 
Conjuntura CNseg nº 34.

A Lei nº 13.709/2018 – 
Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD)- 
se caracteriza como uma 
lei eminentemente abstrata 
e principiológica, cuja res-
ponsabilidade pelo zelo, im-
plementação e fiscalização 
foi atribuída à Autoridade 
Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD).

Na avaliação da Confede-
ração Nacional das Segura-
doras (CNseg), entre as di-
versas obrigações previstas 
na lei, a LGPD atribuiu à 
ANPD o dever de articular 
a sua atuação com outros 
órgãos e entidades com 
competências sancionató-
rias e normativas afetas ao 
tema de proteção de dados 
pessoais e a instituiu como 
órgão central de interpre-
tação da LGPD e do esta-
belecimento de normas e 
diretrizes para a sua imple-
mentação.

No caso do setor segura-
dor, aí incluídos os ramos 
de seguros gerais, previ-
dência privada e vida, saúde 
suplementar e capitaliza-
ção, a previsão legal de que 
ANPD deverá se articular 
com os órgãos reguladores 
é de vital importância para a 
garantia da segurança jurídi-
ca. Isso porque o setor segu-
rador é regulado pelo Con-
selho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP), pela Su-
perintendência de Seguros 
Privados (Susep), e, no caso 
da saúde suplementar, pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), com o 
dever legal de seguir os nor-
mativos editados por eles.

Além disso, ainda possui 
a particularidade de ser um 
setor cujo insumo básico 
são os dados pessoais. Se-

ja para permitir os estudos 
populacionais que levam à 
correta fixação de tarifas, 
seja para promover adequa-
da aceitação do risco, e seja 
ainda para a perfeita carac-
terização dos eventos inde-
nizáveis.

Sob esse quadro de ati-
vidades, para a CNseg é 
evidente a preocupação 
de que haja um conflito de 
normas infralegais entre os 
órgãos reguladores do se-
tor segurador e a ANPD, 
considerando que o trata-
mento de dados pessoais 
é inerente às operações 
securitárias. Assim, ape-
sar de a LGPD ser clara ao 
dispor que a competência 
da ANPD prevalecerá, no 
que se refere à proteção de 
dados pessoais, a aplicação 
legal na prática, certamente, 
será um desafio. Por essa ra-
zão, a atuação coordenada e 
equilibrada dos órgãos regu-
ladores se faz fundamental 
para a solução de eventuais 
conflitos que surja. Aliás, é 
importante ressaltar o pa-
pel da ANPD em conjunto 
com os órgãos reguladores 
na formulação de interpre-
tação que seja consoante 
com os fundamentos e a 
técnica do seguro, em es-
pecial a proteção da mutu-
alidade. Por outro lado, a 
ausência, até o momento, 
de exercício prático das ati-
vidades da ANPD, dificulta 
a coordenação e a atuação 
dos órgãos reguladores na 
implementação da LGPD, 
que entrou em vigor em 
18/09/2020. Já a estrutura 
regimental da ANPD foi 
aprovada em 27/08/2020, 
por meio do Decreto nº 
10.474/2020, mas somente 
em 15/10/2020, sucedeu-
-se a nomeação dos inte-
grantes do Conselho Dire-
tor da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados da 
ANPD, órgão máximo de 
direção. Contudo, mesmo 
após a nomeação, ainda 
não se vislumbrou o exer-
cício da atividade opera-
cional da ANPD, avalia a 
CNseg.

Mais de 9 milhões  
devem ir às compras de 
Natal na última hora

Cerca de 9,3 milhões de 
consumidores deixarão pa-
ra fazer as compras de Na-
tal na última hora. É o que 
aponta levantamento da 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) em 
parceria com a Offer Wise 
Pesquisas. O dado corres-
ponde a 9% dos consumi-
dores que têm a intenção de 
fazer alguma compra na se-
mana que antecede o Natal, 
número próximo aos 10% 
registrado no ano passado.

De acordo com a pes-
quisa, a expectativa por 
promoções (61%), que 
ajudam a economizar no 
orçamento, é a principal 
justificativa dos entre-
vistados para postergar 
as compras. Outros 15% 
destacaram a falta de tem-
po, enquanto 15% estão à 
espera do pagamento da 
segunda parcela do 13º sa-
lário. Há ainda 10% de en-
trevistados que culpam a 
preguiça de fazer compras, 
empurrando a tarefa para 

o limite da data comemo-
rativa.

A pesquisa ainda mostra 
que a maior parte dos con-
sumidores (40%) pretendia 
realizar as compras de Na-
tal na primeira quinzena de 
dezembro, enquanto 33% 
esperava se organizar e ga-
rantir os presentes ao longo 
do mês de novembro.

Na avaliação do presiden-
te da CNDL, José César da 
Costa, o consumidor deve 
ficar atento esse ano aos ris-
cos de ocorrerem aglomera-
ções. “Esse é um ano atípi-
co. Diante da pandemia da 
Covid-19, as aglomerações 
devem ser evitadas”, orien-
ta José César. O dirigente 
também chama atenção pa-
ra o fato de que lojas muito 
cheias dificultam as negocia-
ções e a pesquisa de preços. 
“O recomendado é se orga-
nizar, preparar uma lista de 
todos os presentes, estipular 
um teto de gastos e só levar 
para as compras o dinheiro 
disponível. Isso ajuda a evi-
tar que o consumidor gaste 
além do valor previsto”.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75

NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convoca-
mos os Srs. Acionistas desta Cia. 
a se reunirem no dia 29/12/2020, 
às 08h, na sede da sociedade na 
Rua Dr. Sá Earp nº 84, Morin, Pe-
trópolis/RJ, a fim de deliberarem so-
bre o aumento de capital social da 
Cia. Petrópolis, 16/12/2020. Marcio 
Salles Gomes - Diretor; Leonardo 
das Chagas Righetto - Diretor.



CRMPAR HOLDING S.A.
CNPJ 19.943.736/0001-21 - NIRE 35300463781

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2020. DATA, HORA E LOCAL. No dia 27 de outubro 
de 2020, às 10:00, na sede social da CRMPAR Holding S.A., situada na Rua João Lourenço, nº 560, 1º andar, Sala 2, Vila Nova 
Conceição, 04.508-030, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a 
convocação, em vista da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do 
Art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). MESA. Presidente: Wilson Lourenço da 
Rosa; e Secretário: Rafael Patury Carneiro Leão. ORDEM DO DIA. Deliberar sobre (i) a eleição de novos membros do Conselho de 
Administração da Companhia; (ii) a inclusão de parágrafo único nos arts. 13 e 14 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a con-
solidação do Estatuto Social da Companhia. DELIBERAÇÕES. Os acionistas examinaram e discutiram as matérias constantes da 
ordem do dia e deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: (i) eleger os seguintes novos membros do Conselho 
de Administração da Companhia para o restante do exercício social de 2020 e cujo mandato unificado durará até a próxima Assem-
bleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021: (a) Alberto Alves de Carvalho Junior, brasileiro, casado, consultor, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 2501763 (SSP-PE), inscrito no CPF/ME sob nº 407.594.404-25, residente e domiciliado em 
10500 SW 69th Avenue, Miami, FL, 33156, Estados Unidos da América, para o cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia; e (b) Andrea Mota, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
14.402.957-7 SSP-PR, inscrita no CPF/ME sob nº 489.616.555-15, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
em Rua Eduardo Sprada, 4831, Casa 26, Campo Comprido, CEP 81270-010, para o cargo de membro do Conselho de Administração 
da Companhia. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os 
requisitos previstos no Art. 147 da Lei das S.A. para a sua investidura como membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia; e (b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse na forma do Anexo I à presente 
ata, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Em virtude da deliberação aprovada nos itens 
(i) e (ii) acima, o Conselho de Administração da Companhia passa, portanto, a ter a seguinte composição: (a) Wilson Lourenço da 
Rosa, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.990.741-0 e inscrito no CPF/ME sob nº 
076.304.547-08, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 
9º andar, CEP 04538-133, ocupando o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (b) Rafael Patury Car-
neiro Leão, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 6116433 SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob nº 
010.144.304-88, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3311, 
9º andar, CEP 04538-133, ocupando o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (c) Alberto Alves de 
Carvalho Junior, brasileiro, casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG nº 2501763 (SSP-PE), inscrito no CPF/ME sob 
nº 407.594.404-25, residente e domiciliado em 10500 SW 69th Avenue, Miami, FL, 33156, Estados Unidos da América, ocupando o 
cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (d) Andrea Mota, brasileira, casada, administradora de empresa, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.402.957-7 SSP-PR, inscrita no CPF/ME sob nº 489.616.555-15, residente e domicilia-
da na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em Rua Eduardo Sprada, 4831, Casa 26, Campo Comprido, CEP 81270-010, ocupan-
do o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (e) Celso Ricardo de Moraes, brasileiro, casado sob o regime 
da separação total de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.807.932 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 
045.723.518-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua João Lourenço, 463, apto. 151, Vila 
Nova Conceição, CEP 04508-030, ocupando o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (f) Renata Figuei-
redo de Moraes Vichi, brasileira, casada, industrial, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.324.500-0 SSP/SP, inscrita no 
CPF/ME sob o nº 222.076.838-42, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juriti, nº 73, 
Bloco B, Apto. 211, Vila Uberabinha, CEP 04520-000, ocupando o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. 
(ii) Acrescentar parágrafo único aos arts. 13 e 14 do Estatuto Social da Companhia para fazer constar que as deliberações a res-
peito das matérias neles indicadas, quando relacionadas às subsidiárias da Companhia, também se sujeitam à aprovação do 
Conselho de Administração da Companhia. Tendo em vista a deliberação aprovada no item (ii) acima, os arts. 13 e 14 do Estatuto 
Social passam a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 13º Compete ao Conselho de Administração, de forma colegiada, 
sem prejuízo das demais atribuições fixadas pelo presente Estatuto ou por lei, ou que sejam submetidas à sua apreciação: a) 
eleição, destituição e fixação da remuneração e das atribuições dos Diretores da Companhia; b) aprovação de novos investimentos 
e/ou financiamentos e/ou desinvestimentos e/ou manutenção e máquinas em montante de valor superior a R$ 500.000,00 (qui-
nhentos mil reais); c) aprovação e alteração dos planos de negócios de longo prazo da Companhia; d) autorização para alienação, 
cessão de uso ou oneração de quaisquer bens que integrem o ativo fixo permanente vinculados, sob qualquer forma, de valor su-
perior ao equivalente em reais a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as 
contas da Diretoria; f) escolher empresa ou consultor especializado em avaliação do valor econômico do negócio e de bens móveis 
ou imóveis, conforme o caso; g) a aquisição das Ações pela Companhia de Acionistas que deseje transferir todas ou parte de suas 
Ações, caso os demais Acionistas não se interessem pela aquisição das Ações oferecidas, observados os termos e disposições 
contidos no Acordo de Acionistas; h) escolher e destituir os auditores independentes se houver; i) contratação dos empregados da 
Diretoria, bem como a fixação da respectiva remuneração; j) aprovação da concessão de empréstimos aos seus acionistas; k) 
aprovação da remuneração da estrutura operacional da Companhia; l) aprovação de doação filantrópica ou patrocínio pela Com-
panhia; m) assinatura de contratos entre a Companhia e qualquer dos acionistas ou seus familiares; n) prestação de fianças, 
avais, garantias ou qualquer outro ato em favor de terceiros em nome da Companhia; e o) compra e venda de imóveis de qualquer 
natureza, independentemente do valor envolvido. Parágrafo Único - Quaisquer matérias elencadas neste artigo que envolvam 
quaisquer das Subsidiárias da Companhia deverão ser submetidas à prévia deliberação do Conselho de Administração, observado 
que tal deliberação poderá ser substituída por declaração por escrito da maioria dos membros do Conselho de Administração 
manifestando seu voto acerca da matéria em questão. Artigo 14º - Os atos a seguir relacionados deverão ser previamente subme-
tidos à aprovação dos acionistas em Assembleia, observados os termos e condições descritos no Artigo 21 do presente Estatuto 
Social: a) aprovação do Plano Anual de Negócios que fixará as diretrizes internas da Companhia; b) revisão e deliberação anual das 
contas e demonstrações financeiras preparadas pelos administradores da Companhia; c) aprovação de qualquer incorporação 
(inclusive incorporação de ações), fusão, cisão, transformação, grupamento ou desdobramento de ações ou outro tipo de reorgani-
zação societária envolvendo a Companhia;  d) pedido de autofalência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liqui-
dação ou extinção da Companhia bem como a eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; e e) distribuição 
de dividendos. Parágrafo Único - Quaisquer matérias elencadas neste artigo que envolvam quaisquer das Subsidiárias da Com-
panhia deverão ser submetidas à prévia deliberação do Conselho de Administração, observado que tal deliberação poderá ser 
substituída por declaração por escrito da maioria dos membros do Conselho de Administração manifestando seu voto acerca da 
matéria em questão.” (iii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia que, já com as alterações ora deliberadas, terá a re-
dação constante do Anexo II à presente ata. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis 
fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Os acionistas presentes aprovaram a lavratura da ata na forma de sumário, 
nos termos do § 1º do Art. 130 da Lei das S.A. Após o encerramento dos trabalhos, a ata foi lida, achada conforme e assinada por 
todos os presentes. São Paulo, 27 de outubro de 2020. Mesa: Wilson Lourenço da Rosa - Presidente; Rafael Patury Carneiro Leão 
- Secretário. Acionistas: Nibs Participações S.A. Por: Wilson Lourenço da Rosa e Rafael Patury Carneiro Leão - Cargo: Diretores. 
Cocoa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Por: Luiz Armando Monteiro Sedrani e Mariana Freitas Moraes 
de Camargo - Cargo: Procuradores. JUCESP nº 531.236/20-1 em 11/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. ANEXO I - 
TERMO DE POSSE - Eu, ALBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR, brasileiro, casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 2501763 (SSP-PE), inscrito no CPF/ME sob nº 407.594.404-25, residente e domiciliado em 10500 SW 69th Avenue, Miami, FL, 
33156, Estados Unidos da América tendo sido eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da CRMPAR HOLDING 
S.A., sociedade por ações devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis do Brasil, inscrita no CNPJ/ME 
sob nº 19.943.736/0001-21, com sede na Rua João Lourenço, nº 560, 1º andar, Sala 2, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 04508-030 (“Companhia”), conforme eleição realizada na Assembleia Geral Extraordinária da Compa-
nhia realizada em 27 de outubro de 2020, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os 
deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse. Para 
os fins legais, declaro-me ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), pelo o que declaro não estar impe-
dido por lei especial para o exercício de atividade empresarial, bem como não ter sido condenado por crime falimentar, de prevari-
cação, 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. Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2°, da Lei das S.A., declaro que 
receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. 27 de outubro de 2020. ALBERTO ALVES 
DE CARVALHO JUNIOR  - Membro do Conselho de Administração. ANEXO I - TERMO DE POSSE - Eu, ANDREA MOTA, brasileira, casa-
da, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.402957-7 SSP-PR, inscrita no CPF/ME sob nº 
489.616.555-15, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em Rua Eduardo Sprada, 4831, Casa 26, 
Campo Comprido, CEP 81270-010, tendo sido eleita para o cargo de membro do Conselho de Administração da CRMPAR HOLDING 
S.A., sociedade por ações devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis do Brasil, inscrita no CNPJ/ME 
sob nº 19.943.736/0001-21, com sede na Rua João Lourenço, nº 560, 1º andar, Sala 2, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 04508-030 (“Companhia”), conforme eleição realizada na Assembleia Geral Extraordinária da Compa-
nhia realizada em 27 de outubro de 2020, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os 
deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse. Para 
os fins legais, declaro-me ciente do disposto no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), pelo o que declaro não estar impe-
dida por lei especial para o exercício de atividade empresarial, bem como não ter sido condenado por crime falimentar, de preva-
ricação, 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. Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das S.A., declaro que 
receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. São Paulo, 27 de outubro de 2020. AN-
DREA MOTA - Membro do Conselho de Administração. 
ANEXO II - ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO - CRMPAR HOLDING S.A.. CNPJ 19.943.736/0001-21 - NIRE 35300463781. ESTATUTO 
SOCIAL - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO: Artigo 1º - A CRMPAR HOLDING S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por 
ações, regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e por 
quaisquer outras disposições legais que lhe forem aplicáveis, devendo observar, ainda, as disposições contidas no Acordo de 
Acionistas da Companhia assinado em 02 de outubro de 2020 e devidamente arquivado na sede da Companhia (“Acordo de Acio-
nistas”). Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, n° 560, 1º 
andar, Sala 2, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, e poderá abrir e encerrar filiais, estabelecimentos industriais e comerciais, 
escritórios e depósitos em qualquer localidade do território nacional, ou no exterior, a juízo e por deliberação da Diretoria. Artigo 3º 
- A Companhia tem por objeto a participação em quaisquer outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. Artigo 4º - O 
prazo de duração da Companhia é indeterminado. DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: Artigo 5º - O capital social é de R$ 197.260.681,09 
(cento e noventa e sete milhões, duzentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e um reais e nove centavos), totalmente subscrito e 
integralizado, dividido em 200.888.601 (duzentas milhões, oitocentas e oitenta e oito mil, seiscentas e uma) ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações das Assem-
bleias Gerais. Parágrafo Segundo - A Companhia poderá, nos aumentos de capital, emitir ações ordinárias ou preferenciais, ou 
somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie, observando-se a proporção legal entre as ações pre-
ferenciais e ordinárias. Parágrafo Terceiro – Em qualquer aumento do capital social da Companhia, o preço de emissão por ação 
deverá ser determinado e proposto em observância às disposições do Acordo de Acionistas. Parágrafo Quarto - Os acionistas, nos 
aumentos de capital destinados a garantir o cumprimento de obrigações da Companhia ou realizar investimentos, poderão acom-
panhar referidos aumentos de capital na proporção de suas respectivas participações acionárias. Parágrafo Quinto - É vedado à 
Companhia a emissão de partes beneficiárias, bem como é vedada a existência desses títulos em circulação. Artigo 6º - A Compa-
nhia poderá adquirir suas próprias ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para posterior alienação. 
Artigo 7º - Os acionistas têm preferência para a subscrição de ações da Companhia, na proporção das ações já possuídas ante-
riormente. Artigo 8º - Toda e qualquer venda, cessão, transferência, outorga de direitos, oneração ou qualquer forma de alienação 
ou gravame, seja a título oneroso ou gratuito, de ações da Companhia deverá ser realizada em conformidade com as disposições 
do Acordo de Acionistas, de modo que qualquer transferência realizada em violação às disposições do Acordo de Acionistas será 
nula e ineficaz perante a Companhia e terceiros. DA ADMINISTRAÇÃO: Artigo 9º - A Companhia será administrada por um Conselho 
de Administração e por uma Diretoria Executiva. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral fixará o montante global ou individual 
da remuneração dos Administradores. Se fixada globalmente, caberá ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição 
entre seus membros e os da Diretoria. Parágrafo Segundo - Os Conselheiros e Diretores serão investidos em seus cargos, dispen-
sada a garantia de gestão, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da Diretoria, 
conforme o caso. Parágrafo Terceiro - O prazo de gestão do Conselho de Administração e da Diretoria se estende até a investidu-
ra dos novos administradores eleitos. DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Artigo 10º - O Conselho de Administração é composto 
por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, necessariamente nomeados pelos Acionistas em Assembleia Geral, na 
proporção de seu capital social, com mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - Em caso de 
vacância de cargo de qualquer dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Acionistas obrigam-se, neste caso, 
a eleger em Assembleia Geral de Acionistas novo membro do Conselho, dentro de até 30 (trinta) dias da data em que o cargo foi 
colocado à disposição. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de administração serão investidos nos seus cargos median-
te assinatura do termo de posse no Livro de Atas do órgão, observadas as exigências legais. Parágrafo Terceiro - A Assembleia 
Geral que eleger o Conselho de Administração deverá determinar a verba global da remuneração dos administradores da Compa-
nhia. Parágrafo Quarto - Terminando o mandato, os Conselheiros permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus 
substitutos. Parágrafo Quinto - O Presidente do Conselho de Administração será substituído, nos seus impedimentos e ausências, 
pelo Conselheiro Vice-Presidente. Parágrafo Sexto - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos 
em Assembleia Geral, observadas as disposições do Acordo de Acionistas. Artigo 11º - As reuniões do Conselho de Administração 
serão realizadas mensalmente e sempre que necessário, mediante a convocação do Presidente do Conselho de Administração ou 
de qualquer um de seus membros, com 5 (cinco) dias de antecedência, por carta ou e-mail, com aviso de recebimento, a qual 
poderá ser dispensada em caso de comparecimento de todos os Conselheiros. Artigo 12º - As reuniões do Conselho de Administra-
ção serão instaladas com quorum mínimo de 2 (dois) membros, presentes ou representados, e as decisões tomadas por este órgão 
exigirão o voto afirmativo de, pelo menos, 3 (três) membros do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de Adminis-
tração e, na sua ausência, o Vice -Presidente do Conselho de Administração, exercerá o direito de voto de qualidade, no caso de 
empate nas deliberações do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão 
presididas pelo seu Presidente, ou na sua ausência ou impedimento, pelo Vice -Presidente, e suas deliberações serão tomadas por 
maioria de votos. Das deliberações do Conselho de Administração lavrar-se-ão Atas em livro próprio. Parágrafo Segundo - Qual-

quer membro do Conselho de administração poderá fazer-se representar nas reuniões, por qualquer outro membro, mediante indi-
cação feita por meio de qualquer processo escrito, manual ou mecânico, não podendo cada membro representar mais de 1 (um) 
outro membro. Artigo 13º - Compete ao Conselho de Administração, de forma colegiada, sem prejuízo das demais atribuições fixa-
das pelo presente Estatuto ou por lei, ou que sejam submetidas à sua apreciação: a) eleição, destituição e fixação da remuneração 
e das atribuições dos Diretores da Companhia; b) aprovação de novos investimentos e/ou financiamentos e/ou desinvestimentos e/
ou manutenção e máquinas em montante de valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); c) aprovação e alteração dos 
planos de negócios de longo prazo da Companhia; d) autorização para alienação, cessão de uso ou oneração de quaisquer bens que 
integrem o ativo fixo permanente vinculados, sob qualquer forma, de valor superior ao equivalente em reais a R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais); e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; f) escolher empresa ou con-
sultor especializado em avaliação do valor econômico do negócio e de bens móveis ou imóveis, conforme o caso; g) a aquisição das 
Ações pela Companhia de Acionistas que deseje transferir todas ou parte de suas Ações, caso os demais Acionistas não se interes-
sem pela aquisição das Ações oferecidas, observados os termos e disposições contidos no Acordo de Acionistas; h) escolher e 
destituir os auditores independentes se houver; i) contratação dos empregados da Diretoria, bem como a fixação da respectiva 
remuneração; j) aprovação da concessão de empréstimos aos seus acionistas; k) aprovação da remuneração da estrutura opera-
cional da Companhia; l) aprovação de doação filantrópica ou patrocínio pela Companhia; m) assinatura de contratos entre a 
Companhia e qualquer dos acionistas ou seus familiares; n) prestação de fianças, avais, garantias ou qualquer outro ato em favor 
de terceiros em nome da Companhia; e o) compra e venda de imóveis de qualquer natureza, independentemente do valor envolvido. 
Parágrafo Único - Quaisquer matérias elencadas neste artigo que envolvam as Subsidiárias da Companhia deverão ser submeti-
das à prévia deliberação do Conselho de Administração da Companhia, observado que tal deliberação poderá ser substituída por 
declaração por escrito da maioria dos membros do Conselho de Administração manifestando seu voto acerca da matéria em 
questão. Artigo 14º - Os atos a seguir relacionados deverão ser previamente submetidos à aprovação dos acionistas em Assem-
bleia, observados os termos e condições descritos no Artigo 22 do presente Estatuto Social: a) aprovação do Plano Anual de Negó-
cios que fixará as diretrizes internas da Companhia; b) revisão e deliberação anual das contas e demonstrações financeiras pre-
paradas pelos administradores da Companhia; c) aprovação de qualquer incorporação (inclusive incorporação de ações), fusão, 
cisão, transformação, grupamento ou desdobramento de ações ou outro tipo de reorganização societária envolvendo a Companhia; 
d) pedido de autofalência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou extinção da Companhia bem como 
a eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; e e) distribuição de dividendos. Parágrafo Único - Quaisquer 
matérias elencadas neste artigo que envolvam as Subsidiárias da Companhia deverão ser submetidas à prévia deliberação do 
Conselho de Administração da Companhia, observado que tal deliberação poderá ser substituída por declaração por escrito da 
maioria dos membros do Conselho de Administração manifestando seu voto acerca da matéria em questão. DA DIRETORIA: Artigo 
15º - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia que não sejam de competência da 
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social, 
tendo amplos poderes de administração e representação da Sociedade, competindo-lhe em nome desta e no sentido da consecução 
do objetivo social: a) elaborar e submeter ao Conselho de Administração o orçamento anual e o plano de negócio, além de novos 
programas de expansão da Companhia e de suas controladas, se houver; b) elaborar o relatório anual de atividades, as demons-
trações financeiras e a proposta de distribuição de dividendos e aplicação do excedente; c) decidir sobre a abertura, o fechamento 
ou a transferência de filiais; e d) praticar todos os demais atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, exceto aqueles 
que por lei, por disposição deste Estatuto Social ou de acordo de acionistas registrado na sede da Sociedade sejam de atribuição 
de outro órgão. Artigo 16º - A representação ativa e passiva da Companhia nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios 
sociais, em quaisquer documentos ou atos que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonere de 
obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados: (a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; ou (b) por 
1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c) por 1 (um) ou mais procuradores, observados os termos do Parágrafo 
Único deste artigo. Parágrafo Único - A Companhia, mediante mandato outorgado por 2 (dois) Diretores em conjunto, poderá 
constituir procuradores que poderão representar isoladamente a Companhia, sempre com poderes específicos e por prazo não su-
perior a 2 (dois) anos, salvo em caso de outorga de poderes ad judicia, onde o mandato poderá ser outorgado por 1 (um) Diretor e 
por prazo indeterminado. DAS ASSEMBLEIAS GERAIS: Artigo 17º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, dentro dos 
4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, para deliberar sobre o disposto no art. 132 da Lei das Sociedades 
por Ações e, em caráter extraordinário, sempre e à medida em que os negócios sociais assim exigirem. Artigo 18º - O anúncio de 
convocação das Assembleias Gerais será realizado com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, em primeira convocação, e 5 
(cinco) dias de antecedência, em segunda convocação, à data da pretendida Assembleia Geral. Artigo 19º - A Assembleia Geral 
dos Acionistas será convocada pelo Presidente do Conselho de administração ou pelo Diretor Presidente, para todos os casos para 
os fins previstos em lei, além daqueles previstos neste Estatuto. Artigo 20º - A indicação do Presidente das Assembleias Gerais 
deverá se dar em conformidade com os termos do Acordo de Acionistas, cabendo ao Presidente nomear um dos presentes para 
atuar na qualidade de Secretário, sendo a mesa reponsável por escriturar a ata da respectiva Assembleia Geral. Artigo 21º - As 
deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples dos votos, ressalvadas as hipóteses especiais previstas 
em lei ou no Acordo de Acionistas, não se computando os votos em branco. Artigo 22º - As matérias indicadas abaixo, envolvendo 
a Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias, somente serão aprovadas pelo voto dos Acionistas representando mais de 95% 
(noventa e cinco por cento) do capital social votante da Companhia: (i) alteração ao presente Estatuto Social que impacte o exer-
cício dos direitos acordados no Acordo de Acionistas ou que altere materialmente as atividades da Companhia e/ou de suas Sub-
sidiárias; (ii) alterações aos direitos e vantagens de espécies e/ou classes de ações existentes emitidos pela Companhia; (iii) 
criação de ações preferenciais ou nova de classe ou espécie de ações de emissão da Companhia e/ou de suas Subsidiárias; (iv) 
transações entre a Companhia e/ou suas Subsidiárias com partes relacionadas dos acionistas que não sejam realizadas em termos 
comutativos (“arms’ length”); (v) transformação do tipo societário da Companhia; (vi) dissolução, liquidação ou extinção da 
Companhia e/ou de suas Subsidiárias; (vii) pedido de autofalência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, bem como dissolu-
ção, liquidação ou extinção da Companhia e/ou de suas Subsidiárias; (viii) exceto conforme previsto no Acordo de Acionistas, 
qualquer incorporação (inclusive incorporação de ações), fusão, cisão, grupamento ou desdobramento de ações ou outro tipo de 
reorganização societária envolvendo a Companhia e/ou suas Subsidiárias em que os acionistas sejam tratados de forma desigual 
e/ou de modo desproporcional à sua participação no capital social total da Companhia; (ix) alteração da política de dividendos em 
vigor, conforme previsto neste Estatuto Social ou outra a ser aprovada pelos acionistas, bem como qualquer distribuição de juros 
sobre capital próprio e/ou qualquer declaração, distribuição ou retenção de remuneração, lucros ou dividendos aos acionistas em 
desacordo com a política de dividendos em vigor, ressalvadas as alterações decorrentes de imposições legais e pagamento do 
dividendo mínimo obrigatório; e (x) qualquer redução de capital com pagamento em dinheiro ou ativos aos acionistas que não 
observe a participação proporcional dos acionistas no capital social. Parágrafo Único - Quaisquer matérias elencadas neste arti-
go que envolvam quaisquer das Subsidiárias da Companhia deverão ser submetidas à prévia deliberação da Assembleia Geral da 
Companhia, conforme o caso, observado que tal deliberação em Assembleia Geral poderá ser substituída por declaração por escri-
to dos Acionistas manifestando seu voto ou acordo entre os Acionistas acerca da matéria em questão. DO CONSELHO FISCAL: Ar-
tigo 23º - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual 
número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, o qual funcionará em ca-
ráter não permanente. Parágrafo Único - O funcionamento, remuneração, competência, os deveres e as responsabilidades dos 
membros do Conselho Fiscal obedecerão ao disposto na legislação em vigor. DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE RESUL-
TADOS: Artigo 24º - O exercício social terá início em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 (trinta e um) de 
dezembro do mesmo ano, findo o qual a administração fará elaborar as demonstrações financeiras do exercício, inclusive balanço 
societário, e as submeterá à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com a proposta de destinação do lucro do exercício. Parágra-
fo Primeiro - As demonstrações financeiras anuais da Companhia deverão ser auditadas por auditores independentes devidamen-
te registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo Segundo - Ao final de cada exercício, será levantado um balanço 
semestral, podendo o Conselho de Administração declarar dividendo à conta do lucro nele apurado “ad referendum” da Assembleia 
Geral Ordinária, nos termos do art. 204 da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos previstos neste parágrafo serão imputados 
ao dividendo mínimo obrigatório. Artigo 25º - Ao fim de cada exercício, ou em períodos intermediários a serem determinados pelo 
Conselho de Administração, será levantado um balanço geral, observadas as disposições legais vigentes. Os lucros líquidos apu-
rados em cada exercício ou em intervalos intermediários, após as deduções legais, terão destinação que for determinada pela 
Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro - Do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o caput deste artigo, 
destinar-se-á: 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social integralizado. O res-
tante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, assegurado aos acionistas o direito ao recebimento de um 
dividendo anual obrigatório não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício. Parágrafo Segundo - A 
qualquer tempo, a Assembleia Geral também poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Terceiro - Por deliberação da 
Assembleia Geral, poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do 
dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei n° 9.249/95. DA LIQUIDACÃO DA COMPANHIA: Artigo 26º - A Companhia 
será liquidada nos casos previstos em lei e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 27º - A Assembleia Geral quer decidir a 
liquidação determinará sua forma, elegendo os liquidantes e o Conselho Fiscal que funcionará nesta fase, fixando os respectivos 
honorários. DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS: Artigo 28º - Todas e quaisquer dúvidas, conflitos, questões e controvérsias em geral 
relativas ao presente Estatuto Social envolvendo quaisquer Acionistas da Companhia, incluindo, mas não limitado, aqueles decor-
rentes: (i) da interpretação dos termos deste Estatuto Social; e/ou (ii) da execução dos direitos e obrigações estabelecidos neste 
Estatuto Social; e/ou (iii) da violação de qualquer dos termos e condições ora estabelecidos; e/ou (iv) quaisquer outras controvér-
sias oriundas ou relacionadas a este Estatuto Social, inclusive quanto a sua existência, validade, eficácia e rescisão (“Disputas”), 
deverão ser resolvidas por meio de arbitragem (“Arbitragem”). Artigo 29º - A Arbitragem deverá ser administrada pela Câmara de 
Arbitragem do Mercado – CAM da B3 (“CAM-B3”), nos termos de seu Regulamento de Arbitragem (“Regulamento”) e da Lei nº 
9.307/96. Artigo 30º - O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, dos quais 1 (um) será nomeado pela(s) requerente(s), 
e 1 (um) pela(s) requerida(s). O presidente do tribunal arbitral será escolhido em conjunto pelos coárbitros, em consulta com as 
partes da arbitragem, dentro de 15 (quinze) dias a partir da aceitação do encargo pelo último árbitro ou, caso isso não seja possí-
vel por qualquer motivo, pela CAM-B3, de acordo com o Regulamento. Caso quaisquer das partes da arbitragem não nomeiem seus 
respectivos árbitros, ou caso os coárbitros nomeados pelas partes da arbitragem não nomeiem o presidente do tribunal arbitral, as 
nomeações faltantes serão feitas pela CAM- B3, na forma do Regulamento. Artigo 31º - Na hipótese de arbitragens envolvendo 3 
(três) ou mais partes em que estas não se reúnam em blocos de requerentes e/ou requeridas, todas as partes da arbitragem, em 
conjunto, nomearão 2 (dois) coárbitros dentro de 15 (quinze) dias a partir do recebimento pelas partes da arbitragem da notifica-
ção da CAM-B3 nesse sentido. O presidente do Tribunal Arbitral será escolhido pelos 2 (dois) coárbitros, em consulta com as partes 
da arbitragem, dentro de 15 (quinze) a partir da aceitação do encargo pelo último árbitro ou, caso isso não seja possível por 
qualquer motivo, pela CAM-B3, de acordo com o Regulamento. Caso as partes da arbitragem não nomeiem os 2 (dois) coárbitros, 
todos os membros do Tribunal Arbitral serão nomeados pela CAM-B3, de acordo com o Regulamento, que designará um deles para 
atuar como presidente do Tribunal Arbitral. Artigo 32º - Todos os procedimentos e documentos relacionados à Arbitragem serão 
conduzidos e/ou preparados no idioma português, sendo permitida a produção de quaisquer provas em inglês, com necessidade de 
tradução. A Arbitragem ocorrerá na cidade e Estado de São Paulo, Brasil, onde a sentença arbitral deverá ser proferida. Artigo 33º 
- Os árbitros decidirão com base na legislação brasileira aplicável, não se aplicando o princípio da equidade. Artigo 34º - As deci-
sões do Tribunal Arbitral serão finais e vincularão todas as partes da Arbitragem e seus sucessores a qualquer título. Artigo 35º - 
Antes da instituição da Arbitragem, as partes poderão pleitear medidas cautelares ou de urgência ao Poder Judiciário ou ao Árbitro 
de Emergência. Após a instituição da Arbitragem, todas as medidas cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente 
ao Tribunal Arbitral, a quem caberá manter, modificar e/ou revogar quaisquer medidas anteriormente concedidas pelo Poder Judi-
ciário ou pelo Árbitro de Emergência. Artigo 36º - Medidas cautelares ou de urgência antes de instituída a Arbitragem, bem como 
ações de execução e de cumprimento da sentença arbitral, quando aplicáveis, poderão ser pleiteadas, à escolha do interessado: (i) 
na comarca onde serão efetivadas; ou (ii) na comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. Para quaisquer outras medidas 
judiciais permitidas pela Lei 9.307/96, fica desde já eleita exclusivamente a comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. O reque-
rimento de quaisquer medidas judiciais permitidas pela Lei 9.307/96 não será considerado uma renúncia aos direitos previstos 
neste artigo ou à arbitragem como único mecanismo de resolução de Disputas. Artigo 37º - As Partes e os intervenientes anuentes 
concordam que o procedimento arbitral (incluindo, mas não limitada à sua existência, à Disputa, às alegações e manifestações 
das partes, às manifestações de terceiros, provas e documentos apresentados, bem como quaisquer decisões proferidas pelo Tri-
bunal Arbitral, incluindo a sentença arbitral) será confidencial e somente poderá ser revelado ao Tribunal Arbitral, às partes da 
Arbitragem, aos seus advogados e às pessoas necessárias à boa condução e ao resultado da Arbitragem. Artigo 38º - A CAM-B3 
(se antes da assinatura do Termo de Arbitragem) e o Tribunal Arbitral (se após a assinatura do Termo de Arbitragem) poderão, 
mediante requerimento de uma das partes das arbitragens, consolidar procedimentos arbitrais simultâneos envolvendo quaisquer 
das Partes e/ou Acionistas Fundadores, ainda que nem todas sejam parte de ambos os procedimentos, e este Contrato e/ou outros 
instrumentos relacionados, desde que: (a) as cláusulas compromissórias sejam compatíveis; e (b) não haja prejuízo injustificável 
a uma das partes das arbitragens consolidadas. Neste caso, a jurisdição para consolidação será do primeiro Tribunal Arbitral 
constituído e sua decisão será vinculante a todas as partes das arbitragens consolidadas. Artigo 39º - A responsabilidade pelo 
pagamento dos custos e despesas relacionados à Arbitragem, incluindo, mas não limitadas, às custas administrativas da CAM-B3, 
e honorário dos árbitros e de peritos, quando aplicáveis, será determinada de acordo com o Regulamento. Quando da prolação da 
sentença arbitral, o Tribunal Arbitral poderá determinar o reembolso, à parte vencedora, das despesas do procedimento arbitral, 
incluindo, mas não limitadas, às custas administrativas da Câmara, honorários dos árbitros e de peritos. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Artigo 40º - A Companhia com o fim de aperfeiçoar as práticas de governança corporativa em suas atividades, obriga-se a: (i) dis-
ponibilizar para os acionistas todos e quaisquer contratos celebrados com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas 
de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia; e (ii) caso venha a obter 
registro de companhia aberta categoria A, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora de 
mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstas nos incisos I 
a IV do art. 8º da ICVM nº 578. Artigo 41º - As questões omissas neste estatuto serão decididas em Assembleia Geral de Acionistas, 
a eles aplicando-se as disposições legais vigentes e as regras do Acordo de Acionistas. Quaisquer inconsistências entre este este 
Estatuto e o Acordo de Acionistas serão ajustadas em Assembleia Geral, devendo prevalecer as disposições do Acordo de Acionistas. 
Mesa: Wilson Lourenço da Rosa - Presidente; Rafael Patury Carneiro Leão - Secretário. Acionistas: Nibs Participações S.A. Por: 
Wilson Lourenço da Rosa e Rafael Patury Carneiro Leão - Cargo: Diretores. Cocoa Fundo de Investimento em Participações Mul-
tiestratégia - Por: Luiz Armando Monteiro Sedrani e Mariana Freitas Moraes de Camargo - Cargo: Procuradores.

Nova cepa do coronavírus puxa 
ações europeias para baixo

As ações europeias 
registraram queda 
nesta segunda-fei-

ra, marcando a pior sessão 
em quase dois meses. A 
disseminação de uma nova 
cepa do coronavírus está 
forçando restrições mais rí-
gidas na Inglaterra e a proi-
bição de viagens por vários 
países. A nova cepa é até 
70% mais transmissível do 
que a original.

De acordo com a Reu-
ters, o índice FTSEurofirst 
300 caiu 2,38%, a 1.492 
pontos, enquanto o índice 
pan-europeu STOXX 600 
perdeu 2,33%, a 387 pon-
tos, seu menor patamar des-
de meados de novembro.

O Reino Unido impôs 
um confinamento e rever-

teu planos para reduzir as 
restrições durante o Natal.  
Uma forte queda na libra 
esterlina limitou as perdas 
no FTSE, de Londres. Por 
volta de 14 horas e 30 minu-
tos, a moeda recuava 1,43% 
ante o dólar, a US$ 1,3323.

Para tentar controlar a 
propagação, vários países 
de todo o mundo fecharam 
suas fronteiras com o Rei-
no Unido, com a proibição 
da vizinha europeia França 
também incluindo trans-
portadoras de carga.

“Os mercados estão 
cambaleando com a última 
reviravolta na crise do co-
ronavírus, que ofuscou as 
perspectivas para o restan-
te de 2020 e grande parte 
do primeiro trimestre de 

2021”, disse o diretor de 
investimentos da AJ Bell, 
Russ Mold.

Ações de viagens

As ações de viagens e la-
zer registraram seu pior dia 
em três meses, com as notí-
cias de restrições a viagens e 
ao deslocamento de pessoas. 
Os setores de petróleo e gás 
também foram fortemente 
pressionados no pregão.

As ações da International 
Consolidated Airlines, por 
exemplo, que opera a British 
Airways e outras companhias 
aéreas, desceram 7,86%. A 
Deutsche Lufthansa perdeu 
4,25% e a operadora de cru-
zeiros Carnival fechou o dia 
em queda de 4,74%.

PepsiCo terá fábrica de 
alimentos no sul da China

As obras de construção 
foram iniciadas na base de 
produção de alimentos da 
PepsiCo na província de 
Guangdong, sua primeira 
fábrica alimentícia estabele-
cida no sul da China, anun-
ciou a empresa nesta segun-
da-feira. O investimento 
previsto é de cerca de 500 
milhões de yuans (cerca de 
US$ 76,5 milhões), e es-
pera-se que o projeto seja 
formalmente colocado em 
operação em setembro de 
2022, com uma capacidade 
anual estimada de 25 mil to-
neladas.

Com uma área de constru-
ção de cerca de 24 mil metros 
quadrados, a nova planta está 
localizada no parque indus-
trial de alta tecnologia na ci-
dade de Foshan, em Guang-
dong, cobrindo uma área de 
5,3 hectares.

A fábrica será equipada 
com uma linha de produção 

para batatas fritas fatiadas 
e duas linhas de produção 
para batatas fritas enlata-
das, além de instalações de 
apoio, como armazéns para 
produtos acabados e maté-
rias-primas.

De acordo com a Pep-
siCo, a localização da nova 
fábrica foi escolhida prin-
cipalmente devido ao acú-
mulo de recursos trazidos 
por aglomerados industriais 
em Foshan, bem como à 
rede de transporte rápida e 
eficiente e ao ambiente de 
negócios conveniente e or-
denado da Área da Grande 
Baía de Guangdong-Hong 
Kong-Macau.

Nos últimos anos, a Pep-
siCo vem expandindo seus 
investimentos na China. 
Atualmente, conta com sete 
fábricas de alimentos, seis fa-
zendas de demonstração de 
plantio de batatas e 18 fazen-
das cooperativas na China.

Ipea projeta queda de 4,3% do PIB 
O Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) 
divulgou nesta segunda-
-feira a análise consolidada 
trimestral da conjuntura 
econômica brasileira. Os 
pesquisadores revisaram a 
previsão de queda do pro-
duto interno bruto (PIB) 
de 5%, feita em setembro, 
para 4,3% em 2020, graças 
principalmente à recupera-
ção mais rápida da indústria 
e do comércio, cujos níveis 
médios de atividade já se en-
contram acima do período 
pré-pandemia. Para 2021, a 
previsão de crescimento foi 
revisada de 3,6% para 4%, 
mas o aumento no núme-
ro de casos de Covid-19 no 
país é um fator de risco para 
a continuidade do processo 
de retomada da atividade 
econômica.

“A dificuldade de se prever 
a evolução da pandemia e os 
desafios do processo de con-
solidação fiscal são as princi-
pais fontes de incertezas para 
as projeções de crescimento 
da economia brasileira em 
2021”, sinalizou o diretor de 
Estudos e Políticas Macroe-
conômicas do Ipea, José Ro-
naldo Souza Júnior.

Na avaliação por compo-
nente, o PIB agropecuário 
teve crescimento projetado 
em 2,3% para 2020 e em 
1,5% para 2021. O PIB da 
indústria deve apresentar 
queda de 3,5% no ano que 
se encerra e alta de 5% em 
2021. Há estimativa de que-
da de 4,7% para o PIB dos 
serviços neste ano e expan-
são de 3,8% no ano que 
vem – impulsionado pela 
expectativa de imunização 

em massa da população.
O Grupo de Conjuntura 

do Ipea revisou a taxa de 
inflação de 3,5% para 4,4% 
em 2020. A expectativa é de 
que os preços dos serviços 
encerrem este ano com uma 
variação positiva de 2,0%. 
Já os preços monitorados 
devem apresentar alta de 
2,5%, e os bens livres (exce-
to alimentos) de 2,6%. Em 
relação a 2021, a projeção 
de inflação passou de 3,3% 
para 3,4%.

As estimativas para a 
atividade da economia em 
novembro indicam cresci-
mento da produção indus-
trial de 1,8% na série sem 
efeitos sazonais, enquanto 
as vendas no comércio e o 
volume de serviços teriam 
registrado altas de 1,7% e 
2,5%, respectivamente.

B3 recebe o 1º ETF 
Internacional atrelado  
a um índice Chinês

A B3 passou a negociar 
nesta segunda-feira o quar-
to Exchange Traded Fund 
(ETF) internacional, mas 
o primeiro atrelado a um 
índice chinês. O XINA11 
tem como objetivo replicar 
o desempenho da carteira 
teórica de ativos do índice 
MSCI China.

O produto, desenvolvido 
pela XP Inc., tem suas cotas 
negociadas na B3 de forma 
semelhante às ações. Po-
rém, ao adquirir tais cotas, 
o investidor, indiretamente, 
passa a deter todos os ati-
vos que compõem a cartei-
ra teórica do MSCI China. 

“Diversificação geográfi-
ca com exposição em ações 
asiáticas é o grande dife-
rencial desse produto, que 

passa a fazer parte do leque 
de possibilidades disponí-
veis ao investidor na B3”, 
explica Felipe Paiva, diretor 
de Relacionamento com 
Clientes e Pessoas Físicas 
da bolsa brasileira.

De acordo com a B3, o 
XINA11 oferece uma série 
de vantagens aos investido-
res, tais como liquidez, uma 
vez que pode ser negociado 
em bolsa e pode ser compra-
do e vendido como se fosse 
uma ação; diversificação, já 
que com apenas uma tran-
sação o ETF proporciona o 
investimento em uma cartei-
ra variada de ativos; e trans-
parência, pois possui divulga-
ção diária da composição da 
carteira do índice e formação 
de preço em bolsa.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores acionistas da TECHNOS S.A. (“Companhia” ou 
“Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia” ou 
“AGE”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 5 de janeiro de 2021, às 
10:00 horas, a ser realizada de modo parcialmente digital, sendo facultada (i) 
a participação presencial na sede social da Companhia localizada na Avenida 
das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância, conforme detalhado abaixo, 
nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro 
de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481/09”), e do Artigos 121, 124 e 
135 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor 
(“Lei das Sociedades por Ações”), para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Technos 
S.A.;  (ii) Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) 
da Technos S.A.; e (iii) Deliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções 
de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes. Os documentos e 
informações necessários para a participação e exercício do direito de voto na 
AGE encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da 
Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102, e nas páginas da internet 
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), e da Companhia (www.grupotechnos.
com.br), a partir da presente data, em conformidade com as disposições da 
Lei das Sociedades por Ações, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 
2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480/09”), da Instrução CVM nº 481/09 
e do Estatuto Social da Companhia. Instruções Gerais para a Participação na 
Assembleia: I. Participação Presencial. Nos termos do Artigo 11 do Estatuto 
Social, a Companhia solicita que todos os acionistas que desejarem participar 
da Assembleia por meio presencial apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da realização da Assembleia, além do documento de identidade e/ou atos 
societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: 
(a) extrato expedido pela instituição prestadora dos serviços de ações escriturais 
ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam 
como titulares até, no máximo, 3 (três) dias antes da realização da Assembleia; 
(b) em caso de representação por procurador, o instrumento de mandato com 
reconhecimento da firma do outorgante, observadas as disposições do Artigo 126 
da Lei das Sociedades por Ações; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a 
forma de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador 
do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, 
ou que tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário do adminis-
trador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à 
Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante 
ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos referidos no item (ii) 
acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que 
comparecerem presencialmente à AGE, poderão dela participar e votar aqueles 
que estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham deixado de 
enviá-los previamente. II. Participação Remota por meio virtual. Os acionistas 
também poderão participar da AGE de forma remota, por meio da plataforma 
Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual da 
Assembleia e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da 
assembleia por meio virtual deverá enviar os mesmos documentos necessários 
à participação presencial, acrescidos de declaração na qual indicará seu nome, 
CPF e endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à 
Assembleia. A assinatura da referida declaração poderá se dar por meio digital, 
desde que certificada por entidade competente, ou físico, com reconhecimento 
de firma. Para viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na 
AGE, os referidos documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da data de realização da Assembleia, para a sede da Companhia, 
acima referenciada, ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do 
Departamento de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada a 
documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para par-
ticipação na AGE por meio da plataforma ora referida. O acionista que participar 
da Assembleia por meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos 
direitos de voto e será considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo 
21-V da Instrução CVM 481/09. Caso o acionista não receba o link de acesso 
com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia, 
deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores 
da Technos até às 18h00 do dia 4 de janeiro de 2021, para que seja prestado o 
suporte remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i) 
utilizar o link individual única e exclusivamente para participação na AGE, (ii) não 
transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link individual a qualquer terceiro, 
acionista ou não, sendo o referido link intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, 
no todo ou em parte, nem tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou 
não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio virtual durante a 
realização das AGE. Para participar da Assembleia por meio virtual, o acionista 
precisará ter instalado em seu dispositivo eletrônico a plataforma Microsoft Teams, 
cujo download poderá ser realizado pelo link https://www.microsoft.com/pt-br/
microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante 
ou procurador que ingressar na assembleia por meio virtual passará por uma 
verificação visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de 
sua participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de 
identificação do participante na câmera de seu dispositivo, de modo que a foto e 
todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo 
de toda a Assembleia o participante deverá manter a câmera de seu dispositivo 
ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a permanecer visível 
durante toda a Assembleia. O participante que desligar a câmera ou se ausentar 
da frente da mesma poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo. 
Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da 
videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos 
participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado. 
Os participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento 
ou (ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de 
seu áudio. Além disso, informamos que a AGE será gravada, nos termos do Artigo 
21-C, §1º, inciso III da Instrução CVM 481/09 e que a Companhia não se respon-
sabiliza por problemas de conexão que os participantes credenciados possam 
enfrentar ou outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais 
como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma 
Microsoft Teams com o equipamento do participante. Rio de Janeiro, 21 de dezem-
bro de 2020. Renato José Goettems, Presidente do Conselho de Administração

MERCK S.A.
CNPJ/MF nº 33.069.212/0001-84 - NIRE 3.330.002.278-3

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 10 de Novembro de 2020
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada no dia 10 de novembro de 
2020, às 15 horas, na sede social da Merck S.A., na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes nº 1099, Jacarepaguá, 
CEP: 22.710-571 (“Companhia”). 2. Convocação: Dispensadas as 
formalidades de convocação por estar presente a totalidade dos membros 
da Diretoria da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Luiz Alberto Barreto e secretariados pela Sra. Priscila Nobre Rodrigues. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração do endereço da filial 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.069.212/0012-37; e (ii) o encerramento 
da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.069.212/0033-
61. 5. Deliberações: tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Luiz 
Alberto Barreto, que convidou a Sra. Priscila Nobre Rodrigues para 
secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas, sem quaisquer restrições, 
pelo voto afirmativo da totalidade dos diretores as seguintes deliberações: 
i. A alteração de endereço da filial da Companhia, sem giro comercial, 
situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 33.069.212/0012-37, localizada na Estrada dos Bandeirantes, nº 1700, 
Galpão 3, Armazéns 108 ao 113, Taquara, CEP 22.775-111 para a Estrada 
dos Bandeirantes, nº 1700, Galpão 3, Armazéns 109 (parte) a 113, Taquara, 
CEP 22.775-109, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista não 
ser mais do interesse da Companhia a manutenção do Armazém N° 108 e 
parte do Armazém 109; e ii. O encerramento da filial da Companhia, situada 
na cidade de São Luiz, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 33.069.212/0033-61, localizada na Rua Marly Sarney, nº 120, prédio 35, 
sala 10 - parte, CEP 65.040-840, tendo em vista não ser mais do interesse 
da Companhia a manutenção dessa filial. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 
os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente 
ata, que, depois de lida e aprovada, é por todos assinada. Rio de Janeiro, 
10 de novembro de 2020. Luiz Alberto Barreto - Presidente da Mesa e 
Diretor Financeiro; Priscila Nobre Rodrigues - Secretária e Membro do 
Conselho de Administração; Pedro David Galviz Belalcazar - Presidente; 
Ariovaldo Cruppe Junior - Diretor. JUCERJA Certifico o Arquivamento em 
15/12/2020 sob o número 00003984815. Protocolo: 00-2020/253709-9 em 
30/11/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia  Aberta

CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
FATO RELEVANTE

João Fortes Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), 
nos termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), do artigo 
2° da Instrução CVM n.° 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado 
em geral que, em 17/12/2020, firmou carta proposta (“Carta Proposta”) com 
potencial investidor referente a possível financiamento para a Companhia no 
valor de R$ 40.000.000,00 (“Financiamento”). Nos termos da Carta Proposta, os 
principais termos e condições do Financiamento são os seguintes: • Valor: valor 
total de R$ 40.000.000,00. • Prazo: 48 meses com 12 meses de carência de 
principal. • Taxa: SELIC+ 1,49% a.m. • Garantias: alienação fiduciária e cessão 
fiduciária de ativos imobiliários da Companhia. A concessão do Financiamento 
está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, dentre 
as quais a conclusão satisfatória de diligência sobre as garantias a serem 
concedidas e a negociação e celebração dos documentos definitivos para 
formalização do Financiamento. Tal contratação é relevante para a Companhia 
dar continuidade em seus negócios, bem como para o sucesso do processo 
de Recuperação Judicial em curso. Quaisquer interessados poderão, dentro 
dos 20 (vinte) dias corridos seguintes à divulgação deste Fato Relevante, 
apresentar proposta alternativa à Companhia com cópia ao seu Administrador 
Judicial para concessão de financiamento em taxa mais favorável para a 
Companhia, inferior em pelo menos 0,1% a.m. (um décimo por cento) ao mês 
em relação à Carta Proposta (“Proposta Alternativa”). Informações adicionais 
sobre o Financiamento, bem como as regras para apresentação de Proposta 
Alternativa, poderão ser (i) encontradas em petição protocolada nesta data pela 
Companhia nos autos da Recuperação Judicial, ou (ii) solicitadas à Companhia 
através dos endereços eletrônicos ri@joaofortes.com.br e recuperacaojudicial@
joaofortes.com.br. Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2020. JOÃO FORTES 
ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Roberto Alexandre de 
Alencar Araripe Quilelli Correa - Diretor de Relações com Investidores.

COMUNICADO

Informamos aos associados, trabalhadores em TI em geral, bem como as
empresas e demais interessados, que as atividades do SINDIERJ estarão
suspensas a partir do dia 22 de dezembro de 2020. Os trabalhos serão
retomados, normalmente no dia 26 de janeiro de 2021 a partir das 10:00h.
Agradecemos a compreensão, e, pedimos que tenham o máximo de cuidado,
visando o bem estar e segurança de seus familiares e amigos.
QUE O NOSSO SENHOR JESUS CRISTO CONTINUE NOS DANDO SAUDE
FÍSICA E ESPIRITUAL. A todos um feliz Natal e um próspero ano Novo.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020
CLAUDEMIS LOPES DA CUNHA

Presidente do SINDIERJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 20.2020
OBJETO: Contratação de empresa, para fornecimento de combustíveis
(gasolina comum e diesel S10) e lubrificantes, com fornecimento contínuo
e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses,
para abastecimento de veículos e equipamentos no âmbito das Secretarias
e Órgãos solicitantes. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2757.2020.03. RETI-
RADA 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: 08/01/2021 as 10:00 horas.

Tatiane Galvão Lucas
Pregoeira - CPLMSO

RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S.S.
CNPJ/MF Nº 07.377.136/0001-64

CONVOCAÇÃO. Ficam os Srs. sócios da sociedade RSM ACAL AUDITORES 
INDEPENDENTES S.S., convocados para se reunirem em Reunião dos 
Sócios quotistas, a ser realizada no dia 08/01/2021, às 11h, na sede da 
empresa, localizada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à 
Avenida Rio Branco, nº 123, 23º pavimento, parte, Centro, CEP: 20.040-005, 
para deliberarem sobre a mudança de endereço da sede da sociedade.

CONCESSÃO DE LICENÇA
MEGAFOR VEÍCULOS LTDA. - CNPJ: 24.081.817/0001-08, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - SMAC, 
através do processo número 26/510.469/2018, a Licença Municipal de Ope-
ração LMO Nº 002660/2020, com validade até 22/04/2030, para a atividade 
de serviços de reparos mecânicos, troca de óleo lubrificante, lavagem, lu-
brificação e pintura em veículos automotores, no endereço Avenida Ayrton 
Senna, 2.541 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO 
DA COMPANHIA EMISSORA 30 DE SETEMBRO DE 2020: DIA, HORA 
E LOCAL: Em 30 de setembro de 2020, às 11 hs, na sede da Companhia, 
na Rua São José nº 90, Grupo 2001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ. PRESENÇAS: Debenturistas representando 84% das debêntures 
em circulação da Companhia Emissora, conforme assinaturas apostas 
em Lista de Presença anexa a presente ata, bem como Oliveira Trust 
DTVM S.A., na qualidade de Agente Fiduciário desta 1ª Emissão, a Sra. 
Nanci Turibio Guimarães, diretora da Companhia Emissora e o advogado 
da Companhia, Dr. Daniel Bar. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação 
publicado, na forma do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro nas edições de 15, 16 e 17 de setembro de 2020 
e no jornal Monitor Mercantil, nas edições de 14, 15 e 16 de setembro 
de 2020. MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira como presidente, 
e Sra. Bianca Galdino Batistela como secretária. ORDEM DO DIA: 
deliberar sobre a proposta da Emissora de alteração do Estatuto Social 
da Companhia para adaptação ao Código Brasileiro de Governança 
Corporativa e modernização em relação às novas legislações vigentes, 
conforme minuta anexa à presente Ata. DELIBERAÇÕES: Abertos 
os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de debenturistas 
representando 84% das debêntures em circulação da presente emissão, 
declarando instalada a presente Assembleia Geral. Procedida à leitura da 
Ordem do Dia, foi lida e apresentada a proposta de alteração do Estatuto 
Social da Companhia para adaptação ao Código Brasileiro de Governança 
Corporativa e outras questões para sua modernização em relação às 
novas legislações vigentes. O Presidente da Assembleia esclareceu 
que, apesar da aprovação do tema em pauta ser de competência dos 
acionistas da Companhia, o Estatuto Social em vigor (§2º do artigo 36º) e 
a Cláusula 6.5. (a)  da Escritura de Emissão determinam que dependerá 
de prévia e expressa autorização dos debenturistas quaisquer alterações 
propostas nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 19º, 20º,  23º e 36º, e, na nova versão 
do Estatuto Social, os artigos 5º, 20º e 36º são alterados, fazendo-se, 
portanto, absolutamente necessária a aprovação prévia dos debenturistas. 
Após os debates, debenturistas presentes representativos de 84% das 
debêntures em circulação, aprovaram por unanimidade o novo Estatuto 
Social, conforme minuta anexa à presente ata. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foi, a sessão, suspensa para lavratura desta 
ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme e assinada pelos 
presentes. César Avidos Juruena Pereira - Presidente  - Bianca Galdino 
Batistela -  Secretária. Arquivada na Jucerja registro nº 00003986711 no 
dia 17/12/2020.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

Bruxelas dá sinal verde para 
união entre Fiat e Peugeot
Acionistas votam a fusão no dia 4 de janeiro

Seis meses após co-
meçar a avaliar a 
proposta de fusão 

entre os grupos ítalo-ame-
ricano Fiat-Chrysler (FCA) 
e o francês Peugeot-Ciroën 
(PSA), a Comissão Euro-
peia (CE) comunicou nesta 
segunda-feira que aprovou o 
negócio. “O novo player mun-
dial passa a se chamar Stellan-
tis”, anunciou em seu site o 
jornal português Público. 
Os acionistas votam a fusão 
em 4 de janeiro de 2021. As 
empresas, que prometeram 
manter todas as fábricas, pro-
jetam custos operacionais em 
torno de 6 bilhões de euros 
com a união.

Stellantis foi o nome es-
colhido pela FCA e a PSA 
para o grupo que resulta 
desta fusão e que agora tem 
caminho aberto para se tor-
nar oficial dentro do calen-
dário que era pretendido. A 

ideia era selar o negócio até 
ao final do primeiro trimes-
tre de 2021.

A designação Stellantis 
será usada apenas em ter-
mos corporativos. As mar-
cas detidas pelo grupo in-
cluem Fiat, Chrysler, Jeep, 
Dodge, Ram, Lancia e Ma-
serati, bem como Peugeot, 
Citroën, Vauxhall-Opel (ad-
quirida pela PSA à General 
Motors em 2017) e DS.

“Nesta fusão, a PSA ga-
nha, pela porta da FCA, 
acesso ao mercado norte-
-americano, onde qua-
se não tem expressão. A 
FCA, por seu lado, reforça 
a sua capacidade de mo-
dernização, sobretudo no 
domínio dos carros elétri-
cos – pode até prescindir 
da parceria que tem com 
a Tesla, que estabeleceu 
para se beneficiar dos cré-
ditos de emissão de CO2 

da Tesla e, com isso, cum-
prir os limites de emis-
sões exigidos na União 
Europeia(UE)”, ressaltou 
a reportagem do Público.

A Stellantis será chefiada 
pelo português Carlos Ta-
vares, que lidera a PSA. A 
presidência do conselho de 
administração será de John 
Elkann, que já era o chair-
man da FCA. No ranking 
mundial de construtores, 
a Stellantis fica apenas atrás 
do líder mundial Volkswa-
gen, bem como da Toyota 

e da aliança Renault-Nissan. 

Acionistas

Os acionistas da FCA e 
da PSA vão se reunir vir-
tualmente em 4 de janeiro 
de 2021. O grupo FCA é 
controlado pela Exor, por 
sua vez holding gestora da 
família Agnelli (fundadora 
da Fiat). O grupo PSA, por 
sua vez, é detido pela famí-
lia Peugeot, pelo governo 
francês e pelo grupo chinês 
Dongfeng.

Light começa tentativa de 
venda de participação  
na Guanhães

Novo mapa estratégico  
da ANP aborda  
projeções até 2024

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) pu-
blicou nesta segunda-feira 
seu novo Mapa Estratégico, 
que marca o encerramento 
de período de quatro anos, 
2017-2020, e dá início a um 
novo ciclo de 2021 a 2024.

“O Mapa Estratégico é 
a representação gráfica dos 
objetivos estratégicos da 
agência para os próximos 
quatro anos e deve comu-
nicar para as suas Unidades 
Organizacionais (Uorgs), 
mercado e sociedade quais 
serão os desafios enfrenta-
dos pela Agência no ciclo 
2021-2024. O Mapa dire-
ciona os esforços empreen-
didos pelas Uorgs da ANP 
no sentido do cumprimento 
da sua missão institucional 
e alcance da sua visão de 
futuro”, destacou a agência 
reguladora em comunicado.

Para este novo ciclo de pla-
nejamento estratégico, a agên-
cia focou nas temáticas estraté-

gicas que serão prioridade para 
os próximos quatro anos e nos 
recursos necessários para fazer 
frente aos desafios futuros da 
regulação.

Segundo a ANP, mais do 
que um documento de co-
municação com a sociedade 
e com o mercado, o Mapa 
Estratégico tem a função de 
guiar as ações empreendidas 
pelas áreas (unidades orga-
nizacionais) da ANP. “A pu-
blicação estabelece as priori-
dades institucionais e busca 
a sinergia de esforços com o 
objetivo de cumprir com êxi-
to a missão institucional da 
Agência e alcançar a visão de 
futuro almejada ao final dos 
próximos quatro anos”.

O Mapa Estratégico con-
tém onze objetivos estratégi-
cos, os quais estão distribuí-
dos em quatro dimensões: 
aprendizagem e crescimento; 
processos internos; resulta-
dos para o mercado; e resul-
tados para a sociedade.

A Light deu início ao pe-
ríodo de exclusividade para 
negociações sobre a ven-
da de sua participação na 
Guanhães Energia à Brasal 
Energia, em um negócio que 
poderia envolver R$ 94,6 mi-
lhões, informou a Reuters.

A Guanhães Energia ope-
ra as pequenas hidrelétricas 
Senhora do Porto, Dores de 

Ganhães, Fortuna II e Jacaré. 
A Light detém 51% na em-
presa por meio da controlada 
Light Energia.

A Light disse em comu-
nicado na noite de sexta-
-feira que o negócio ainda 
ficará sujeito a condições 
precedentes, incluindo 
aprovações regulatórias e 
concorrenciais.
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Acapurana Participações S.A.
CNPJ nº 08.281.830/0001-46

Balanço patrimonial - 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Ativo Nota 2019 2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 277 317
 Aplicações financeiras 4 5.303 17.755
 Contas a receber 5 3.622 5.139
 Outros créditos 425 –

9.627 23.211
Não circulante
 Valores a receber 141 490
 Depósitos judiciais 10 1.128 982
 Transações com partes relacionadas 9 656 1.244
 Propriedades para investimento 6 151.964 217.282
 Intangível 19 28

153.908 220.026
Total do ativo 163.535 243.237
Passivo Nota 2019 2018
Circulante
 Fornecedores 19 63
 Impostos e contribuições a recolher 7 729 1.193
 Dividendos a pagar – 4.980
 Outras obrigações 99 373
 Receitas diferidas 44 63

891 6.672
Não circulante
 Provisão para contingências 10 3.319 2.478
 Receitas diferidas 8 175 250

3.494 2.728
Total do passivo 4.385 9.400
Patrimônio líquido 12
Capital social 56.322 122.524
Reserva de capital 87.210 87.210
Reservas de lucros 15.618 24.103

159.150 233.837
Total do passivo e do patrimônio líquido 163.535 243.237

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional: A Acapurana Participações S.A. (“Companhia”), 
sediada na Rua Dias Ferreira, nº 190, 3º andar, sala 301 (parte), Leblon, na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, foi constituída em 
30/08/2006 e tem por objeto a participação direta ou indireta e exploração 
econômica de empreendimentos de centros comerciais, shopping centers e 
similares, bem como a exploração e gestão de estacionamentos próprios, 
podendo, ainda, participar em outras sociedades como quotista ou acionista e 
administração de um Shopping Center na Rua Conselheiro Moreira de Bar-
ros, 2.780, Santana, na cidade de São Paulo, São Paulo. Em 31/12/2019 a 
Companhia detém participação de 70% no empreendimento Santana Parque 
Shopping (100% em 31/12/2018) localizado no município de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, que foi inaugurado em outubro de 2007. Em outubro de 
2019 ocorreu uma reorganização societária na Acapurana. Nessa reorganiza-
ção, ocorreu a redução do capital social de 30%, o qual foi aprovada através 
da Assembleia Geral Extraordinária, sendo efetuada a transferência de bens 
e ativos da Companhia aos acionistas XP Malls Fundo de Investimento Imobi-
liário - FII e Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário a título 
de devolução total de suas participações no capital social da Companhia, com 
a consequente redução do capital. O efeito dessa operação resultou em uma 
redução de capital de R$66.202. A autorização para a emissão dessas de-
monstrações financeiras foi dada pela Diretoria em 29/04/2020.  2. Resumo 
das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplica-
das na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresen-
tados, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação: As 
demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais es-
tão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. Elas 
foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no 
caso de determinados ativos financeiros, é ajustado para refletir a mensura-
ção ao valor justo. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das po-
líticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e pos-
suem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas 
são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na 
Nota 3. As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informa-
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. 
2.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa e depósitos. Os saldos dessa rubrica estão sujeitos a insig-
nificante risco de mudança de valor. 2.3. Contas a receber: Incluem valores 
a receber de aluguéis, Cessão de Direito de Uso (CDU) de áreas e serviços 
prestados a terceiros, registrados conforme o regime de competência na data 
do balanço e que são classificados como empréstimos e recebíveis. Se o 
prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber 
são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no 
ativo não circulante. Para contas a receber de clientes, a Companhia aplica 
uma abordagem simplificada no cálculo das perdas de crédito esperadas. 
Portanto, a Companhia não acompanha as alterações no risco de crédito, 
mas reconhece uma provisão para perdas com base em perdas de crédito 
esperadas vitalícias em cada data-base. A Companhia estabeleceu uma ma-
triz de provisões que se baseia em sua experiência histórica de perdas de 
crédito, ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e 
para o ambiente econômico. 2.4. Ativos financeiros: Reconhecimento inicial 
e mensuração: Ativos financeiros no reconhecimento inicial são mensurados 
ao custo amortizado e subsequentemente mensurados ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resulta-
do. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende 
das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do 
modelo de negócios da Companhia para a gestão desses ativos financeiros. 
Com exceção das contas a receber de clientes que não contenham um com-
ponente de financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha 
aplicado o expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo 
financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de 
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As 
contas a receber de clientes que não contenham um componente de financia-
mento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expedien-
te prático são mensuradas pelo preço de transação determinado de acordo 
com o CPC 47. Vide políticas contábeis na Nota 2.14 - Reconhecimento de 
receitas. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo 
custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos 
de principal e de juros” (também referido como teste de “SPPI”) sobre o valor 
do principal em aberto. Essa avaliação é executada em nível de instrumento. 
O modelo de negócios da Companhia para administrar ativos financeiros se 
refere a como ele gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. 
O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança 
de fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos. 
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida): A Compa-
nhia mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as seguin-
tes condições forem atendidas: (a) o ativo financeiro for mantido dentro de 
modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de 
receber fluxos de caixa contratuais; e (b) os termos contratuais do ativo finan-
ceiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constitu-
am, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do princi-
pal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são 
subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão 
sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos 
no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao 
valor recuperável. Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado 
incluem contas a receber de clientes e outras contas a receber. Os ativos fi-
nanceiros da Companhia ao valor justo por meio do resultado incluem princi-
palmente as aplicações financeiras. Redução ao valor recuperável de ativos 
financeiros: A Companhia reconhece uma provisão para perdas de crédito 
esperadas para todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo 
por meio do resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na dife-
rença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o contrato 
e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber, descontados a 
uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os 
fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias 
detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos 

contratuais. 2.5. Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e mensura-
ção: Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, 
como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, contas a pa-
gar, conforme apropriado.Todos os passivos financeiros são mensurados ini-
cialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro 
que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os passivos 
financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar. 
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se 
forem incorridos para fins de recompra no curto prazo. Ganhos ou perdas em 
passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. 
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo 
por meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e 
somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Companhia não desig-
nou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado. 2.6. Pro-
priedades para investimento: Propriedade para investimento é a proprieda-
de mantida para auferir receita de aluguel para valorização de capital ou para 
ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios, fornecimento de 
serviços ou para propósitos administrativos. A propriedade para investimento 
é mensurada pelo custo no reconhecimento inicial e depreciada pelo prazo de 
vida útil de 50 anos. Em atenção ao CPC 28, a Companhia registra o shop-
ping center em operação e em desenvolvimento como propriedade para in-
vestimento, dado que estes empreendimentos comerciais são mantidos para 
fins de arrendamento mercantil operacional. 2.7. Provisões para perdas por 
impairment em ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente 
o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mu-
danças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Se tais evi-
dências forem identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recupe-
rável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determi-
nada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor 
em uso e o valor justo menos despesas de venda. 2.8. Fornecedores: As 
contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor 
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método de taxa de juros efetiva. 2.9. Provisões: As provisões são reconheci-
das quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recur-
sos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estima-
do com segurança.As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de 
uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para 
o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. 
2.10. Capital social: Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como 
patrimônio líquido. 2.11. Receitas e despesas financeiras: As receitas finan-
ceiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações 
no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método 
dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio 
do resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reco-
nhecidas nos ativos financeiros, caso aplicável. 2.12. Imposto de renda e 
contribuição social: As provisões de imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro fiscal são calculadas pelo regime de tributação lucro presumido 
caixa, aplicando as alíquotas 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o 
montante tributável excedente de R$240 mil por ano para imposto de renda e 
9% para CSLL, sob uma base presumida distinta, conforme receita corres-
pondente. Ou seja, a base de cálculo do imposto é determinada através da 
aplicação de um percentual sobre os valores globais da receita auferida pela 
pessoa jurídica, percentual este que é expressamente previsto em lei e varia 
em função da atividade da Empresa. • Receitas operacionais - percentual 
presumido de 32%; • Receitas financeiras - percentual de 100%. A apuração 
por meio do lucro presumido que tem como base o regime de caixa é calcula-
do proporcionalmente ao valor recebido dos valores faturados, mas sem de-
dução de qualquer tipo de custos ou despesas. O imposto corrente é o impos-
to a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do 
exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas 
na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste 
aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 2.13. Resultado 
por ação: O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do 
exercício atribuível aos acionistas da Companhia e a média ponderada das 
ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. O resultado por ação 
diluído é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajus-
tada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito 
diluidor, nos exercícios apresentados, nos termos do CPC 41. 2.14. Reco-
nhecimento de receita: Receita de aluguel e Cessão de Direitos de Uso 
(CDU): Companhia reconhece suas receitas de aluguel e cessão de direito de 
uso pelo método linear durante o período do arrendamento, incluída na recei-
ta na demonstração do resultado devido à sua natureza operacional. Essas 
operações são classificadas como arrendamentos operacionais, uma vez que 
a Companhia não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios da 
posse do ativo. Os contratos de locação de forma geral estabelecem que os 
locatários devem pagar o maior valor entre um mínimo contratual estipulado e 
uma variável, calculado através de um percentual sobre as vendas de cada 
estabelecimento. Os aluguéis mínimos são ajustados por aumentos fixos re-
gulares ao longo do prazo dos contratos, aluguel em dobro no mês de dezem-
bro e pela inflação. De acordo com o CPC 06 (R1)/IAS 17 - Operações de 
Arrendamento Mercantil, as receitas de aluguéis mínimos, considerando 
eventuais efeitos de carências, descontos etc., e excluindo os efeitos inflacio-
nários, devem ser reconhecidas de forma linear ao longo do prazo do contra-
to, e qualquer excesso do aluguel variável é reconhecido quando incorrido, 
independentemente da forma de recebimento. Analogamente, as receitas de 
Cessão de Direito de Uso (CDU) também são reconhecidas em bases linea-
res durante o prazo de duração dos contratos, a partir do início do prazo da 
locação. Receita de estacionamento: Refere-se à receita com a exploração 
de estacionamentos do shopping center apropriada ao resultado de acordo 
com o regime de competência. Receitas de financeiras: As receitas financei-
ras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, variações no 
valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do re-
sultado (incluindo derivativos) e ganhos nos instrumentos financeiros derivati-
vos. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos 
juros efetivos. 2.15. Distribuição de dividendos: A distribuição de dividen-
dos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas 
demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base no 
estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório 
somente é provisionado na data em que são aprovados em Assembleia Geral. 

Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Nota 2019 2018
Receita líquida 14 28.485 33.114
Custo de aluguéis e serviços prestados 15 (7.160) (8.165)
Lucro bruto 21.325 24.950
Despesas operacionais
 Despesas com vendas, administrativas e gerais 16 (2.236) (1.197)
 Outras despesas operacionais, líquidas (53) (128)

(2.289) (1.325)
Resultado financeiro 17
 Despesas financeiras (32) (27)
 Receitas financeiras 1.305 1.061

1.273 1.034
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribui-
ção social 20.309 24.659
Imposto de renda e contribuição social correntes 11 (3.608) (3.879)
Lucro líquido do exercício 16.701 20.780
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) 12 0,16 0,17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa - Exercícios findos em 31/12/2019 e 
2018 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 16.701 20.780
Ajustes ao lucro líquido decorrentes de:
 Depreciação e amortização 2.995 3.177
 Aluguel linear (38) (558)
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa 1.049 1.103

20.707 24.502
Redução (aumento) dos ativos: Contas a receber de clientes (573) (1.378)
  Impostos a recuperar (30) 12
  Valores a receber (769) (1.436)
  Outros créditos (602) 165

(1.974) (2.637)
Aumento (redução) dos passivos: Fornecedores 46 (274)
 Impostos e contribuições a recolher 4.339 5.439
 Outras obrigações 637 (351)
Receitas diferidas (30) 50

4.992 4.864
Impostos pagos - IR/CS (3.379) (3.792)
Impostos pagos - PIS/COFINS/ISS (1.236) (1.688)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 19.110 21.249
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Redução (aquisição) em propriedade para investimento (2.497) (2.760)
Aquisição em intangível (14) –
Redução (aumento) em aplicações financeiras 12.295 (5.364)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 de investimento 9.784 (8.124)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Transação com partes relacionadas 1.232 1.155
Dividendos pagos (30.166) (14.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (28.934) (12.845)
Aumento líquida (redução) no caixa e equivalentes de caixa (40) 280
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 277 317
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 317 37
Aumento líquida (redução) no caixa e equivalentes de caixa (40) 280

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório  da Administração: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demons-
trações Financeiras segundo o que dispõe a Lei nº 6404/76, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019. Permanecemos à inteira disposição dos senho-
res acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Rio de Janeiro, 22/12/2020 A Diretoria

2.16. Normas novas e interpretações de normas: a) Ainda não em vigor: As 
normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor 
até a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão 
descritas a seguir. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhu-
ma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas mas 
ainda não vigentes. Em geral, a Companhia não prevê nenhum impacto signi-
ficativo nas demonstrações financeiras, decorrente da implementação das 
normas listadas abaixo: • Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de negócios; 
• Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material; b) Em 
vigor a partir de 1º/01/2019. As seguintes interpretações e alterações dos 
CPCs abaixo não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Compa-
nhia: • CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil; • ICPC 22 - In-
certeza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro; • CPC 48: Recursos de 
Pagamento Antecipado com Compensação Negativa; • Alterações ao CPC 33 
(R1): Alterações, Reduções ou Liquidação de Planos; • Alterações no CPC 18 
(R2): Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Con-
trolado em Conjunto; • Alterações ao CPC 15 (R1) - Combinações de Negó-
cios; • Alterações ao CPC 19 (R2) - Negócios em Conjunto; • Alterações ao 
CPC 32 - Tributos sobre o Lucro; • Alterações ao CPC 20 (R1) - Custos de 
Empréstimos. 3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis signifi-
cativas: Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da Com-
panhia requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote 
premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos 
e passivos, e as respectivas divulgações, bem como as divulgações de passi-
vos contingentes. As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio 
em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As esti-
mativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras 
foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas de-
monstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas esti-
mativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos regis-
trados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas 
pelo menos anualmente. Descrevemos abaixo as principais estimativas da 
Companhia: Mensuração ao valor justo de propriedades para investimento: A 
Companhia divulga o valor justo de sua propriedade para investimento confor-
me requerido pelo IAS 40/CPC 28. Para propriedades de investimento, uma 
metodologia de avaliação baseada em um modelo de fluxo de caixa descon-
tado foi utilizada considerando a ausência de dados de mercado comparáveis 
devido à natureza das propriedades. A Companhia prepara internamente os 
referidos cálculos. As principais premissas utilizadas para determinar o valor 
justo das propriedades para fins de divulgação são fornecidas na Nota 6. 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda 
por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo 
ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o 
maior entre o valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso. O 
cálculo do valor justo líquido das despesas de venda é baseado em informa-
ções disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de 
mercado menos as despesas de venda. O cálculo do valor em uso é baseado 
no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orça-
mento da Companhia e não incluem atividades de reorganização com as 
quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futu-
ros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de 
caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utili-
zada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos 
de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de ex-
trapolação. As principais premissas utilizadas para determinar o valor recupe-
rável das diversas unidades geradoras de caixa, incluindo análise de sensibi-
lidade, são detalhadas na Nota 13. Provisão para perdas de crédito esperadas 
para contas a receber e ativos de contrato: A Companhia utiliza uma matriz de 
provisão para calcular a perda de crédito esperada para contas a receber de 
aluguéis e cessão de direito de uso. As taxas de provisão aplicadas são base-
adas em dias de atraso para agrupamentos de vários segmentos de clientes 
que apresentam padrões de perda semelhantes. A matriz de provisão baseia-
-se inicialmente nas taxas de perda histórica observadas pela Companhia. A 
Companhia revisa a matriz de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com 
a experiência histórica de perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de 
deterioração de condições econômicas previstas no próximo ano (por exem-
plo, o produto interno bruto), o que pode levar a um aumento na inadimplência 
no setor, as taxas de perda históricas são ajustadas. Em todas as datas de 
relatórios, as taxas de perda histórica observadas são atualizadas e as mu-
danças nas estimativas prospectivas são analisadas. A avaliação da correla-
ção entre as taxas de perda histórica observadas, as condições econômicas 
previstas e as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa. A 
quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível a mudanças nas cir-
cunstâncias e nas condições econômicas previstas. A experiência histórica de 
perda de crédito da Companhia e a previsão das condições econômicas tam-
bém podem não representar o padrão real do cliente no futuro. As informa-
ções sobre as perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber da 
Companhia estão divulgadas na Nota 5. Provisões para riscos tributários, cí-
veis e trabalhistas: A Companhia reconhece provisão para causas fiscais, cí-
veis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamen-
to jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos e interno. As pro-
visões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspe-
ções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos as-
suntos ou decisões de tribunais. As obrigações legais são provisionadas, in-
dependente da estimativa de perda das causas a ela relacionadas. Para mais 
detalhes sobre provisão para contingências, vide Nota 10.
4. Aplicações financeiras: 2019 2018
CDB - Banco Bradesco 833 859
Fundo de renda fixa - Banco Itaú 4.470 16.896

5.303 17.755
De acordo com a política de investimentos da Companhia, os ativos financei-
ros são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Tais investimentos 
possuem taxas de juros de 95% a 103,5% do CDI em 31/12/2019 com o 
vencimento original 2020 (em 31/12/2018 as taxas de juros dos investimentos 
estavam entre 95% a 103,5% do CDI com vencimento original 2019). A Com-
panhia objetiva gerir suas aplicações financeiras, buscando o equilíbrio entre 
liquidez e rentabilidade, considerando o plano de investimento programado 
para os próximos anos. 5. Contas a receber: 2019 2018
Aluguéis 3.446 4.796
Cessão de direito de uso 226 285
Estacionamento 629 673
Quotas condominiais a receber 2.317 2.847

6.618 8.601
Aluguel linear 829 1.249
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (“PCLD”) (3.825) (4.711)

3.622 5.139
A composição por idade de vencimento de contas a receber é apresentada a 
seguir: Saldo vencido

Descrição
Saldo a 
vencer

< 90 
dias

91-180 
dias

181-360 
dias

>360  
dias Total

Aluguéis, multas contratuais 
 e IPTU a receber 1.932 121 55 149 1.189 3.446
Estacionamentos 629 – – – – 629
CDU a receber 109 – – – 117 226
Quotas condominiais a receber – 35 117 273 1.892 2.317
Total em 2019 2.670 156 172 422 3.198 6.618
Aluguel linear 829
(–) PCLD (3.825)
Saldo líquido 2019 3.622

Saldo vencido

Descrição
Saldo a 
vencer

< 90 
dias

91-180 
dias

181-360 
dias

>360  
dias Total

Aluguéis, multas contratuais 
 e IPTU a receber 2.841 156 173 214 1.412 4.796
Estacionamentos 673 – – – – 673
CDU a receber 50 – – – 235 285
Quotas condominiais a receber – 133 379 443 1.892 2.847
Total em 2018 3.564 289 552 657 3.539 8.601
Aluguel linear 1.249
(–) PCLD (4.711)
Saldo líquido 2018 5.139
Aluguéis, cessão de direito e quotas condominiais a receber: A Companhia 
optou por utilizar a abordagem simplificada para estimar a perda esperada 
sobre seus recebíveis, fazendo uso de uma matriz de perdas esperadas ela-
borada com base no histórico de perdas, ajustada pelas expectativas da Ad-
ministração, sobre os aspectos que possam influenciar a inadimplência dos 
lojistas no futuro. Abaixo, são apresentadas as informações sobre a exposi-
ção ao risco de crédito nas contas a receber de locação, cessão de direito e 
quotas condominiais a receber da Companhia, utilizando-se de uma matriz de
provisão: %
Risco 31/12/2019 31/12/2018
A vencer 3,89 2,11
Vencidos até 90 dias 50,94 54,54
Vencidos até 120 dias 72,41 71,35
Vencidos até 180 dias 92,10 92,12
Vencidos há mais de 360 dias 98,67 98,71
Estacionamento: A Companhia entende que o risco de crédito para os contas 
a receber de estacionamento é muito baixo, não possuindo histórico de 
inadimplência. Dessa forma, a Companhia não identificou a necessidade de 
provisão para crédito de liquidação duvidosa sobre o respectivo saldo em 
31/12/2019 e 2018. O movimento na provisão para perdas por redução no 
valor recuperável em relação aos recebíveis durante o período foi o seguinte:

2019 2018
Saldo em 1° de janeiro (4.711) (3.936)
Baixa permanente de recebíveis 276 328
Efeito da redução de capital - 30% 1.659 –
Constituição de PCLD (Nota 16) (1.049) (1.103)

(3.825) (4.711)
5.1. Arrendamento operacional: A Companhia mantém contratos de arren-
damento operacional com os locatários das lojas do shopping (arrendatários) 
que possuem, via de regra, prazo de vigência de 5 anos. Excepcionalmente 
podem ter contratos com prazos de vigências e condições diferenciadas. Nas 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2019 e de 2018, os 
contratos de arrendamento geraram receitas de aproximadamente R$2.187 
por mês em 2019 e R$2.019 por mês em 2018, apresentavam o seguinte 
cronograma de renovação: 2019 2018
Em 2019 – 11,95%
Em 2020 7,90% 9,40%
Em 2021 5,50% 8,55%
Em 2022 34,79% 25,61%
Após 2022 31,06% 17,08%
Prazo indeterminado (*) 20,75% 27,41%

100,00% 100,00%
e (*) Contratos não renovados em que as partes podem pedir a rescisão 

Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Lucro líquido do exercício 16.701 20.780
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total 16.701 20.780

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Capital 
social

Reserva 
de  

capital-  
ágio na  

emissão  
de ações

Reservas  
de lucros

Lucros  
acumu- 

lados Total

Re- 
serva  
legal

Reten- 
ção de  
lucros

Saldos em 31/12/2017 122.524 87.210 3.406 18.867 – 232.007
Lucro líquido do exercício – – – – 20.780 20.780
Constituição de reserva legal – – 1.039 – (1.039) –
Dividendos distribuídos 
 referentes ao exercício anterior– – – (14.000) – (14.000)
Dividendos mínimos obrigatórios 
 e dividendos fixos (Nota 12) – – – – (4.950) (4.950)
Constituição de reserva 
 de retenção de lucros – – – 14.791 (14.791) –
Saldos em 31/12/2018 122.524 87.210 4.445 19.658 – 233.837
Redução de capital 
 (Nota 12) (66.202) – – – – (66.202)
Lucro líquido do exercício – – – – 16.701 16.701
Constituição de reserva legal 
(Nota 12) – – 835 – (835) –
Dividendos fixos distribuídos 
(Nota 12) – – – – (20) (20)
Dividendos pagos (Nota 12) – – – – (5.508) (5.508)
Dividendos distribuídos 
 referentes ao exercício anterior– – – (19.658) – (19.658)
Constituição de reserva 
 de retenção de lucros – – – 10.338 (10.338) –
Saldos em 31/12/2019 56.322 87.210 5.280 10.338 – 159.150

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31/12/2019 e 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
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Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31/12/2019 e 2018 da Acapurana Participações S.A. (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
 mediante pré-aviso legal (30 dias). Percentuais apurados com base nas recei-
tas geradas pelos contratos de arrendamento firmados pela Companhia.  
6. Propriedades para investimento: As propriedades para investimento re-
ferem-se ao empreendimento comercial mantido pela Companhia sob  
arrendamento operacional. Segue abaixo a tabela de conciliação da proprie-
dade para investimento indicando o início e fim dos exercícios. 

Custo Depreciação acumulada Total
Saldo em 31/12/2017 237.328 (19.643) 217.685
Adição 2.760 (3.163) (403)
Saldo em 31/12/2018 240.088 (22.806) 217.282
Adição 2.497 (2.981) (484)
Efeito da redução de capital - 30% (72.400) 7.566 (64.834)
Saldo em 31/12/2019 170.185 (18.221) 151.964
Valor justo da propriedade para investimento: O valor justo da propriedade 
para investimento foi calculado internamente por profissionais experientes do 
segmento de shopping centers. A metodologia de projeção foi elaborada con-
siderando os contratos existentes e suas renovações à luz das condições 
atuais e esperadas de mercado projetadas para um período de 10 anos e 
valor residual fundamentado na perpetuidade da receita do último ano proje-
tado com crescimento nulo (taxa de 2% para o exercício findo em 31/12/2018). 
Essas projeções foram descontadas para a data-base da avaliação a uma 
taxa de desconto (“exit yield” ou “cap rate”). Adicionalmente, o fluxo de caixa 
projetado do shopping em operação não considera expansões previstas para 
este empreendimento. As projeções refletem a melhor estimativa da Adminis-
tração da Companhia, quanto à sua visão atual do mercado, bem como quan-
to às potenciais receitas e custos do shopping center. A taxa de rentabilidade 
e a taxa de desconto são definidas de acordo com indicadores observados no 
mercado de investimento local e institucional. Com a revisão das premissas 
adotadas de acordo com o cenário econômico, o valor justo total do empreen-
dimento que a Companhia detém está entre R$358.829 e R$485.474 em 
31/12/2019 (entre R$388.361 e R$490.245 em 31/12/2018). A Administração 
revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido de seu empreendimento, 
com o objetivo de avaliar a existência de eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar dete-
rioração no valor recuperável de suas propriedades. Em 31/12/2019 e 2018, 
a Companhia não identificou necessidade de provisão para redução do valor 
recuperável de suas propriedades para investimento. 
7. Impostos e contribuições a recolher: 2019 2018
Imposto de renda a recolher 467 710
Contribuição social a recolher 176 277
ISS a recolher – 60
Retenções 18 34
PIS e COFINS a recolher 68 112

729 1.193
8. Receitas diferidas: 2019 2018
Cessão de direito de uso 204 306
Aluguéis antecipados 15 7

219 313
Circulante 44 63
Não circulante 175 250
A receita diferida compreende o reconhecimento da Cessão de Direito de Uso 
(CDU), apropriados ao resultado pelo prazo de contrato de aluguel, bem 
como os aluguéis antecipados. 9. Transações com partes relacionadas: 
Nessa rubrica são registrados os valores a receber de Condomínio, referente 
a adiantamentos efetuados ao condomínio para o pagamento de despesas 
operacionais do Condomínio do Santana Parque Shopping, que em 
31/12/2019 totaliza R$656 (R$1.244 em 2018), os quais não possuem remu-
neração e prazo de vencimento. Remuneração do pessoal-chave da Adminis-
tração: A remuneração dos administradores da Companhia é realizada pela 
Aliansce Sonae Shopping Centers S.A., acionista da Companhia. 10. Depósi-
tos judiciais e provisão para contingências: O saldo de provisão para con
tingências é como segue: 2019 2018

Provisão
Depósito 

judicial Líquido Provisão
Depósito 

judicial Líquido
Tributária 3.319 (971) 2.348 2.478 (982) 1.496
Trabalhista – (8) (8) – – –
Cível – (149) (149) – – –
Total 3.319 (1.128) 2.191 2.478 (982) 1.496
Movimentação dos depósitos judiciais:

31/12/2018 Adições Cisão 30% Baixas 31/12/2019
Tributária (971) – – – (971)
Trabalhista (11) – 3 – (8)
Cível – (259) 35 75 (149)

(982) (259) 38 75 (1.128)
Movimentação da provisão para contingências:

31/12/2018 Adições 31/12/2019
Tributária 2.478 841 3.319

2.478 841 3.319
A Companhia ingressou com ação judicial visando não ser obrigada do inde-
vido recolhimento do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) cumulativos, com a 
inconstitucional ampliação da base de cálculo veiculada pelo § 1º do artigo 3º 
da Lei nº 9.718/98, bem como visando ao reconhecimento do direito de reco-
lher o PIS e a COFINS cumulativos nos termos do artigo 2º, I e artigo 3º da Lei 
nº 9.715/98 e do artigo 2º da LC nº 70/91. Em 1º/03/2011 foi proferida senten-
ça julgando procedente em parte o pedido apenas para declarar a inexistên-
cia de relação jurídica que obrigue a Companhia do recolhimento de PIS e 
COFINS com base no conceito de faturamento previsto no artigo 3º, §, da Lei 
nº 9.718/98. Em 20/08/2013 o TRF da 2ª Região deu provimento ao Recurso 
de Apelação interposto pela Companhia e confirmou a sentença. Atualmente 
o processo encontra-se aguardando o julgamento de Recurso Especial e Re-
curso Extraordinário interpostos pela Companhia ao Superior Tribunal de Jus-
tiça e ao Supremo Tribunal Federal. O valor da causa em 31/12/2019 é de 
R$3.319. A Companhia, até a data de divulgação desta demonstração finan-
ceira, não possui causas relevantes possíveis que são passíveis de divulga-
ção. 11. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: A apuração 
pelo lucro presumido do imposto de renda e contribuição social está demons-
trada abaixo: 2019 2018
Receita líquida - Regime Caixa 29.308 32.558
Alíquota fiscal presumida 32% 32%
Lucro presumido - Alíquota padrão 9.379 10.419
Receita financeira 1.305 1.061
IR e contribuição social pela alíquota fiscal combinada 34% 34%
IR e contribuição social antes das taxas legais 3.632 3.903
Efeitos fiscais sobre: Outros (24) (24)
Imposto de renda e contribuição social no ano 3.608 3.879
12. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2019 o capital social da 
Companhia está representado por R$56.322 e com 84.657.173 ações ordiná-
rias nominativas e sem valor nominal e 4 ações preferenciais nominativas  

e sem valor nominal (R$122.524 e com 120.938.823 ações ordinárias nomi-
nativas e sem valor nominal e 3 ações preferenciais nominativas e sem valor 
nominal em 31/12/2018). Em junho de 2019, a Companhia aprovou através 
de Assembleia Geral Extraordinária a redução de capital em 30% no  montante 
de R$66.202, sendo a redução de capital efetivada em outubro de 2019 após 
a superação das condições suspensivas. Tal redução foi através da transfe-
rência de bens e ativos da Companhia aos acionistas XP Malls Fundo de In-
vestimento Imobiliário através do Fundo de Investimento em Participações - 
Elephas a título de devolução total das suas participações no capital social da 
Companhia. A composição acionária da Companhia é demonstrada 
na tabela abaixo: Em unidades

2019 2018

Sócios
Ações 

ordinárias
Ações pre- 
ferenciais

Ações 
ordinárias

Ações pre- 
ferenciais

Aliansce Sonae 
 Shopping Centers S.A. 44.344.233 2 10.078.225 1
82399 Canada Inc. 15 – 15 –
82402 Canada Inc. 15 – 15 –
82429 Canada Inc. 15 – 15 –
82437 Canada Inc. 8 2 9 1
Fundo de Investimento 
 em Participações - Elephas – – 100.782.308 1
CPPIB Re a INC 40.312.887 – 10.078.236 –
Total 84.657.173 4 120.938.823 3
b) Reserva legal: De acordo com o estatuto social da Companhia, 5% do lucro 
líquido do exercício será destinado à reserva legal até que ela atinja 20% do 
capital social, após compensação dos prejuízos acumulados, se houver. 
c) Reserva de capital: A reserva de capital tem por objetivo reforçar as garan-
tias dos credores, pois é esse capital que responde precipuamente pelas obri-
gações da Companhia em certas ocorrências como resgate ou reembolso de 
ações, absorção de prejuízos, pagamentos de dividendos preferenciais ou 
outras hipóteses legais. Em 31/12/2018 e 2017 o montante desta reserva é de 
R$87.210 referente ao ágio de emissão de ações aportado pelo Fundo Ele-
phas, que detinha 83,35% de participação na Acapurana. d) Dividendos: O 
estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo míni-
mo obrigatório de 25% do resultado no exercício ajustado na forma da lei. 

2019 2018
Lucro líquido do exercício 16.701 20.780
(–) Reserva legal - 5% 835 1.039
Lucro básico para determinação dos dividendos 15.866 19.741
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% 3.946 4.935
Dividendos fixos - ações preferenciais 20 15
Dividendos intercalares pagos em 2019 sobre o lucro 
 do exercício 5.508 –
Total dos dividendos declarados e pagos sobre o lucro 
 do exercício 5.528 4.950
Dividendos complementares referente a exercícios 
 anteriores pago em 2019 19.658 –
Destinação para reserva de retenção de lucros 10.338 14.791
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/02/2018, foi aprovada a 
distribuição de dividendos intercalares aos acionistas, no montante de 
R$14.000. Tal montante foi pago em março de 2018. Em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 19/03/2019, foi aprovada a distribuição de divi-
dendos aos acionistas, no montante de R$20.000, sendo R$19.658 referente 
ao exercício de 2018 e R$342 referente a dividendos intercalares ao exercício 
de 2019. Tal montante foi pago em março de 2019. Em Assembleias Gerais 
Extraordinárias realizadas em 30 de junho e 1º/10/2019, foram aprovadas as 
distribuições de dividendos intercalares aos acionistas, nos montantes de 
R$1.000 e R$4.166, respectivamente. Tais montantes foram pagos dentro do 
ano de 2019. e) Resultado por ação - básico: O resultado por ação básico é 
computado pela divisão do lucro do exercício pela média ponderada das 
ações em circulação no exercício. O lucro diluído por ação é calculado me-
diante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circu-
lação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais di-
luídas. Não há efeitos de diluição a serem considerados em 31/12/2019 e 
2018. O cálculo do resultado por ação básico e diluído encontram-se divulga-
dos a seguir:
Resultado básico e diluído por ação 2019 2018
Lucro líquido do exercício 16.701 20.780
Quantidade de ações - média ponderada 104.914.428 120.938.823
Resultado básico por ação - R$ 0,16 0,17
13. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: A Companhia 
pode estar exposta aos seguintes riscos de acordo com a sua atividade: • Ris-
co de crédito; • Risco de mercado; • Risco operacional. Esta nota apresenta 
informações sobre a exposição da Companhia aos riscos mencionados, os 
objetivos da Companhia, políticas para seu gerenciamento de risco, e o ge-
renciamento de capital da Companhia. Divulgações quantitativas adicionais 
são incluídas ao longo dessas demonstrações financeiras. Risco de crédito: O 
risco de crédito da Companhia se caracteriza pelo não cumprimento, por um 
cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro, de suas obrigações 
contratuais. As operações da Companhia estão relacionadas à locação de 
espaços comerciais e à administração de shopping center. Os contratos de 
locação são regidos pela Lei de locações, e a carteira de clientes, além de 
diversificada, é constantemente monitorada com o objetivo de reduzir perdas 
por inadimplência. Os contratos de locação podem possuir a figura do fiador, 
o que mitiga o risco de crédito da Companhia. O contas a receber de aluguéis 
e outros créditos são relacionados principalmente aos lojistas dos shopping 
de onde a Companhia detém participação. A Companhia estabelece uma pro-
visão para redução ao valor recuperável que representa sua estimativa de 
perdas incorridas com relação às contas a receber de clientes e outros crédi-
tos e investimentos. A Companhia monitora sua carteira de recebíveis perio-
dicamente. Sua atividade de locação tem regras específicas em relação a 
inadimplência, o departamento de operações e departamento jurídico são 
ativos nas negociações junto aos devedores. O ponto comercial do shopping 
quando retomado ou devolvido é imediatamente renegociado com outro lojis-
ta. A medida adotada para mitigar o risco de crédito é manter sempre uma boa 
qualidade de lojistas no shopping e uma área comercial ativa para um preen-
chimento imediato de qualquer potencial vacância no empreendimento. Parte 
das receitas da Companhia tem risco de crédito muito baixo: receitas de esta-
cionamento. A Administração considera que a exposição máxima ao risco de 
crédito de seus ativos financeiros está representada pelos saldos de contas a 
receber registrados no balanço patrimonial da Companhia. O risco de crédito 
de seus clientes está estimado e divulgado na Nota Explicativa n° 5. Todo o 
caixa e equivalente de caixa está aplicado em instituições financeiras com 
rating mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agências de rating 
globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch) e por isso a Companhia não considera 
esses instrumentos como tendo risco de crédito significativo. Risco de merca-
do: Relacionado com a possibilidade de perda por oscilação de taxas, desca-
samento de prazos ou moedas nas carteiras ativas e passivas. Esse risco 

será minimizado na Companhia pela compatibilidade entre os títulos a serem 
emitidos e os recebíveis que lhes darão lastro. No que diz respeito à atividade 
de tesouraria, as disponibilidades financeiras estão concentradas em aplica-
ções de renda fixa e, quando aplicável, têm os seus saldos ajustados a valor 
de mercado. O risco de mercado é dividido em risco de taxa de juros e risco 
de valor justo. Risco de taxa de juros: A Companhia contabiliza ativos finan-
ceiros a valor justo por meio de resultado. Abaixo, a análise da 
exposição líquida da Companhia ao risco da taxa de juros: Valor contábil
Instrumentos financeiros de taxa juros 2019 2018
 Ativos financeiros 5.580 18.072
 Passivos financeiros (19) (63)

5.561 18.009
Ativo financeiro: A Administração considera que não há riscos de mercado 
relevantes. Todos os ativos financeiros estão aplicados em instituições finan-
ceiras com rating mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agên-
cias de rating globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch). Os ativos financeiros es-
tão concentrados em investimentos pós-fixados atrelados à variação do CDI. 
Esses ativos estão aplicados em fundos de investimento com a característica 
acima citada. Risco operacional: Entendido como relacionado à possibilidade 
de perdas não previstas decorrentes da inadequação dos sistemas, das prá-
ticas e medidas de controle em resistir e preservar a situação esperada por 
ocasião da ocorrência de falhas na modelagem de operações e na infraestru-
tura de apoio, de erros humanos, de variações no ambiente empresarial e de 
mercado e/ou das outras situações adversas que atentem contra o fluxo nor-
mal das operações. Com o objetivo de minimizar esses efeitos, a Companhia 
estabeleceu rotinas de verificação, realizada por profissionais diferentes e/ou 
de área diversa daquela em que o procedimento se originou. A Diretoria 
acompanha o desempenho do shopping center com base em um orçamento 
aprovado anualmente. Esse sistema permite acompanhar e validar previa-
mente os desembolsos vis-à-vis o orçado assim como o desempenho finan-
ceiro e operacional dos investimentos, do mesmo modo que é acompanhada 
de perto a evolução da liquidez da Companhia com foco no curto e longo 
prazo. Gestão de capital: A Diretoria Financeira, assim como as demais áreas, 
procura equilíbrio entre rentabilidade e o risco incorrido, de modo a não expor 
seu patrimônio nem sofrer com oscilações bruscas de preço ou mercado. 
Objetivando uma administração de capital saudável, a Companhia tem a polí-
tica de preservar liquidez com o monitoramento próximo do fluxo de caixa de 
curto e longo prazo. Não houve alteração quanto à política da administração 
de capital da Companhia em relação a exercícios anteriores e a Companhia 
não está sujeita a exigências externas impostas de capital. 14. Receita líqui-
da de aluguéis e prestação de serviços:
Receita por natureza 2019 2018
Receitas de aluguel mínimo (1) e complementar 26.249 24.224
Cessão de direito de uso 237 130
Estacionamento 3.115 9.942
Taxa de transferência 137 133
Multa contratual 212 –
Outras 188 585
Impostos e contribuições e outras deduções (1.653) (1.900)

28.485 33.114
(1) A receita de aluguel mínimo está sendo contabilizada aplicando-se o mé-
todo de aluguel linear, conforme diretrizes do CPC 06 (R1) - Operações de 
Arrendamento Mercantil. 15. Custo de aluguéis e serviços: 2019 2018
Custo por natureza: Depreciação de propriedades (2.981) (3.163)
Custo de serviços prestados (1.647) (1.841)
Custo de estacionamento (501) (1.235)
Custos operacionais de shopping (572) (488)
Custo com lojas vagas (779) (749)
Fundo de promoção (680) (689)

(7.160) (8.165)
16. Despesas com vendas, administrativas e gerais:
Despesa por natureza 2019 2018
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (Nota 5) (1.049) (1.103)
Atualização de processos tributários (Nota 10) (841) –
Amortização do intangível (14) (14)
Editais e publicações (38) (9)
Consultoria jurídica (222) (9)
Outras despesas (72) (62)

(2.236) (1.197)
17. Resultado financeiro: 2019 2018
Despesa financeira: Despesas financeiras - shopping (32) (27)

(32) (27)
Receita financeira: Receita de aplicação financeira 621 706
Receita financeira - shopping 684 355

1.305 1.061
Resultado financeiro 1.273 1.034
18. Seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados como suficientes 
pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. Em 31/12/2019, o shopping em operação da Companhia 
está segurado de forma equivalente nos seguintes montantes: • Responsabi-
lidade civil geral - o shopping center da Companhia possui seguro de respon-
sabilidade civil geral, em que a Companhia acredita cobrir os riscos envolvi-
dos em sua atividade. A apólice refere-se a quantias pelas quais a Companhia 
pode vir a ser responsáveis civilmente, em sentença judicial transitada em 
julgado ou em acordo de modo expresso pela seguradora, no que diz respeito 
às reparações por danos causados a terceiros. Os danos morais cobertos 
nessa apólice para a operação do shopping center da Companhia é de 
R$132.014. • Seguro de Riscos Nomeados e Operacional - o shopping center 
da Companhia possui seguro de riscos nomeados e operacional englobando 
o que a Companhia acredita que sejam os principais riscos envolvidos na sua 
operação. A importância assegurada para cada ativo representa a estimativa 
da Companhia para a completa reconstrução destes adicionado do lucro ces-
sante. As franquias variam de acordo com os eventos segurados. Os lucros 
cessantes também estão garantidos em cada um dos ativos em um montante 
que a Companhia acredita que represente o faturamento por 12 meses con-
secutivos. 19. Evento subsequente: A Companhia esclarece que, em conso-
nância com o disposto no CPC 24 - Eventos Subsequentes, com as atuais 
informações e dados a respeito do Coronavírus e o impacto em suas opera-
ções, não há como atestar neste momento que efeitos relevantes podem im-
pactar suas demonstrações financeiras, a continuidade dos negócios e/ou às 
estimativas contábeis. Não obstante, a Companhia segue monitorando de 
forma diligente toda e qualquer informação a respeito do tema, e avaliará, de 
acordo com a evolução deste, a necessidade de alteração das projeções e 
estimativas relacionados aos riscos identificados, de forma a deixar seus 
acionistas e demais usuários dessas demonstrações financeiras acerca de 
mudanças de avaliação que tragam efeitos relevantes.

A Diretoria
Alexandre Francisco Silva - Contador - CRC 1SP235670/O-0

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas - Acapurana Participações S.A. - Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da Acapurana Participa-
ções S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, in-
cluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Acapura-
na Participações S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Compa-
nhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 

divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Compa-
nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de au-
ditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não de-
tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles in-
ternos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 

para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi-
nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os respon-
sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que 
eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 29/04/2020
 ERNST & YOUNG
 Auditores Independentes S.S.
 CRC-2SP015199/O-6
 Roberto Martorelli

 Contador - CRC-1RJ106103/O-0

Acapurana Participações S.A.
CNPJ nº 08.281.830/0001-46

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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Parque Shopping Maceió S.A.
CNPJ nº 09.511.067/0001-65

Balanço patrimonial - 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Ativo Nota 2019 2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 9.927 1.038
 Aplicações financeiras 4 1.498 19.699
 Contas a receber 5 8.515 8.770
 Impostos a recuperar 946 1.657
 Outros créditos 789 857

21.675 32.021
Não circulante
 Outros créditos 55 321
 Propriedades para investimento 6 245.463 244.693
 Intangível 29 –

245.547 245.014
Total do ativo 267.222 277.035
Passivo Nota 2019 2018
Circulante
 Fornecedores 739 1.014
 Juros sobre capital próprio a pagar 10 3.587 4.760
 Empréstimos e financiamentos 7 – 11.312
 Impostos e contribuições a recolher 496 527
 Receitas diferidas 8 326 –
 Outras obrigações 226 534

5.374 18.147
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 7 – 52.221
 Receitas diferidas 8 1.065 927
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 9 17.895 14.526

18.960 67.674
Patrimônio líquido 10
 Capital social 230.505 182.505
 Reservas de lucros 12.383 8.709

242.888 191.214
Total do passivo e do patrimônio líquido 267.222 277.035

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Reservas  
de lucros

Capital 
social

Re- 
serva 
legal

Reserva  
de  

retenção 
de lucros

Lucros  
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/12/2017 182.505 2.165 4.637 – 189.307
Lucro líquido do exercício – – – 18.707 18.707
Constituição da reserva legal – 935 – (935) –
Constituição de reserva de retenção 
 de lucros (Nota 10) – – 972 (972) –
Juros sobre o capital próprio (Nota 10) – – – (9.900) (9.900)
Distribuição de dividendos (Nota 10) – – – (6.900) (6.900)
Saldos em 31/12/2018 182.505 3.100 5.609 – 191.214
Aumento de capital (Nota 10) 48.000 – 48.000
Lucro líquido do exercício – – – 21.154 21.154
Constituição da reserva legal (Nota 10) – 1.058 – (1.058) –
Constituição de reserva de retenção 
 de lucros (Nota 10) – – 2.616 (2.616) –
Juros sobre o capital próprio (Nota 10) – – – (10.980) (10.980)
Distribuição de dividendos (Nota 10) – – – (6.500) (6.500)
Saldos em 31/12/2019 230.505 4.158 8.225 – 242.888

Demonstração do resultado  
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Nota 2019 2018
Receita líquida de aluguéis e prestação de serviços 12 41.921 38.539
Custo de aluguéis e serviços 13 (9.496) (9.952)
Lucro bruto 32.425 28.587
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas com vendas, gerais e administrativas 14 (616) (49)
 Outras receitas (despesas), líquidas (85) 215

(701) 166
Resultado financeiro
 Despesas financeiras 15 (7.023) (7.506)
 Receitas financeiras 15 1.278 1.805
Despesas financeiras, líquidas (5.745) (5.701)
Lucro antes dos impostos e contribuições 25.979 23.052
Imposto de renda e contribuição social correntes 9 (1.456) (65)
Imposto de renda e contribuição diferidos 9 (3.369) (4.280)
Lucro líquido do exercício 21.154 18.707
Lucro líquido por ação básico e diluído - (em R$) 10 0,09 0,10

Demonstração do resultado abrangente  
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Lucro líquido do exercício 21.154 18.707
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total 21.154 18.707

Demonstração do fluxo de caixa 
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 21.154 18.707
 Ajustes ao lucro líquido decorrentes de
  Depreciação e amortização 3.254 4.227
  Apropriação de juros/variações monetárias sobre 
   operações financeiras 6.909 6.086
  Aluguel linear (139) 1.634
  Provisão para perda de crédito esperada 327 (163)
  Impostos diferidos 3.369 4.280

34.874 34.771
 Redução (aumento) dos ativos: Contas a receber 68 (893)
  Impostos a recuperar 711 (1.015)
  Depósito Judicial (34) –
  Outros créditos 367 (472)

1.112 (2.380)
 Aumento (redução) dos passivos: Fornecedores (275) 564
  Impostos e contribuições a recolher 2.666 2.836
  Outras obrigações (310) (57)
  Receitas diferidas 464 (1.843)

4.306 1.500
Impostos pagos - IRPJ e CSLL (1.118) (1.343)
Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS (1.409) (2.457)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 36.004 30.091
Atividades de investimento
 Adições em propriedade para investimento (4.016) (967)
 Resgate (aumento) líquido em aplicações financeiras 18.201 (926)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades
 de investimento 14.185 (1.893)
Atividades de financiamento
 Aumento de capital 48.000 –
 Dividendos e JCP pagos (18.860) (11.200)
 Pagamento de juros - empréstimos e financiamentos (4.660) (5.634)
 Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos (65.780) (11.045)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento (41.300) (27.879)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 8.889 319
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 9.927 1.038
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.038 719
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 8.889 319

Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31/12/2019 e 2018  
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1. Contexto operacional: O Parque Shopping Maceió S.A. (“Companhia”), 
sediado na Rua Dias Ferreira nº 190, Sala 301 - parte, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e filial na Cidade de Maceió, Estado de 
Alagoas, na Av. Comendador Gustavo Paiva nº 9.994, Cruz das Almas, foi 
constituído em 20/02/2008 e tem por objeto exploração de empreendimentos 
imobiliários, incluindo “shopping center”, no município de Maceió, Estado de 
Alagoas, bem como a gestão de estacionamentos e garagens próprios.  
A Companhia é uma Joint Venture entre a Aliansce Sonae Shopping Centers 
S.A. (Aliansce Sonae) e a Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., com 
participação de 50% da Aliansce Sonae, que possui como principal atividade 
a participação direta ou indireta e a exploração econômica de empreendimen-
tos de centros comerciais, shopping centers e similares, podendo participar 
em outras sociedades, como sócia ou acionista, e a prestação de serviços de 
assessoria comercial, administração de shopping centers e administração de 
condomínios em geral. A Companhia detém participação de 100% no empre-
endimento Parque Shopping Maceió localizado no município de Maceió, Esta-
do de Alagoas, que foi inaugurado em novembro de 2013. A autorização para 
a emissão dessas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria em 
16/09/2020. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais 
políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consis-
tente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.  
2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronuncia-
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e eviden-
ciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financei-
ras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
administração na sua gestão. Elas foram preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor, que, no caso de determinados ativos financei-
ros, é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação de de-
monstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas 
e também o exercício de julgamento por parte da administração da Compa-
nhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas 
cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações finan-
ceiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos. Os saldos 
desta rubrica estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. 
2.3. Contas a receber: Incluem valores a receber de aluguéis, cessão de di-
reito de uso (CDU) de áreas e serviços prestados a terceiros, registrados con-
forme o regime de competência na data do balanço e que são classificados 
como empréstimos e recebíveis. Se o prazo de recebimento é equivalente a 
um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. 
Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. Para contas a re-
ceber de clientes, a Companhia aplica uma abordagem simplificada no cálcu-
lo das perdas de crédito esperadas. Portanto, a Companhia não acompanha 
as alterações no risco de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas 
com base em perdas de crédito esperadas vitalícias em cada data-base.  
A Companhia estabeleceu uma matriz de provisões que se baseia em sua 
experiência histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores prospectivos 
específicos para os devedores e para o ambiente econômico. 2.4. Ativos fi-
nanceiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos financeiros no reco-
nhecimento inicial, são mensurados ao custo amortizado e subsequentemen-
te mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao 
valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no 
reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa con-
tratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a 
gestão destes ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de clien-
tes que não contenham um componente de financiamento significativo ou 
para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, a Companhia 
inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos 
custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor 
justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não conte-
nham um componente de financiamento significativo ou para as quais a Com-
panhia tenha aplicado o expediente prático são mensuradas pelo preço de 
transação determinado de acordo com o CPC 47. Vide políticas contábeis na 
Nota 2.14 - Reconhecimento de receitas. Para que um ativo financeiro seja 
classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam 
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também referido como 
teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é execu-
tada em nível de instrumento. O modelo de negócios da Companhia para ad-
ministrar ativos financeiros se refere a como ele gerencia seus ativos financei-
ros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos 
de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos 
ativos financeiros ou de ambos. Ativos financeiros ao custo amortizado (instru-
mentos de dívida): A Companhia mensura os ativos financeiros ao custo 
amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: (a) o ativo fi-
nanceiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter 
ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais; e (b) os 
termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, 
a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e 
juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo 
amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros 
efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são 
reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta 
redução ao valor recuperável. Os ativos financeiros da Companhia ao custo 
amortizado incluem contas a receber de clientes e outras contas a receber. Os 
ativos financeiros da Companhia ao valor justo por meio do resultado incluem 
principalmente as aplicações financeiras. Redução ao valor recuperável de 
ativos financeiros: A Companhia reconhece uma provisão para perdas de cré-
dito esperadas para todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor 
justo por meio do resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na 
diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o contra-
to e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber, descontados 
a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os 
fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias 
detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos con-
tratuais. 2.5. Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: 
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como 
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, contas a pagar, 
conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são mensurados inicial-
mente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que 
não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os passivos 
financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar. Pas-
sivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem 
incorridos para fins de recompra no curto prazo. Ganhos ou perdas em passi-
vos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. Os 
passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por 
meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento,  
e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Companhia não de-
signou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado.  
2.6. Propriedades para investimento: Propriedade para investimento é a 

propriedade mantida para auferir receita de aluguel para valorização de capi-
tal ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios, forne-
cimento de serviços ou para propósitos administrativos. A propriedade para 
investimento é mensurada pelo custo no reconhecimento inicial e depreciada 
pelo prazo de vida útil de 50 anos. Em atenção ao CPC 28, a Companhia re-
gistra o shopping center em operação e em desenvolvimento como proprieda-
de para investimento, dado que estes empreendimentos comerciais são man-
tidos para fins de arrendamento mercantil operacional. 2.7. Provisões para 
perdas por impairment em ativos não financeiros: A Administração revisa 
anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar even-
tos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológi-
cas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Se 
tais evidências forem identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor 
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor con-
tábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de deter-
minada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o 
valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. 2.8. Fornecedores: 
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor 
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método de taxa de juros efetiva. 2.9. Provisões: As provisões são reconheci-
das quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recur-
sos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado 
com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos 
que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa 
antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do 
dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. 2.10. Capital 
social: Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como patrimônio 
líquido. 2.11. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras 
abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros 
efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado 
e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos 
ativos financeiros, caso aplicável. 2.12. Imposto de renda e contribuição 
social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e 
diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicio-
nal de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de ren-
da e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, 
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contri-
buição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda 
e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. 
O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a me-
nos que estejam relacionados a combinação de negócios, ou itens diretamen-
te reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O 
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substanti-
vamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras 
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspon-
dentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado 
pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias 
quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou subs-
tantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações fi-
nanceiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja 
um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se 
relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária 
sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e 
contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e 
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros 
futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utili-
zados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados 
a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização 
não seja mais provável. 2.13. Resultado por ação: O resultado por ação bá-
sico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas 
da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no 
respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da re-
ferida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencial-
mente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresenta-
dos, nos termos do CPC 41. 2.14. Reconhecimento de receita: Receita de 
aluguel e cessão de direitos de uso (CDU): Companhia reconhece suas recei-
tas de aluguel e cessão de direito de uso pelo método linear durante o período 
do arrendamento, incluída na receita na demonstração do resultado devido à 
sua natureza operacional. Essas operações são classificadas como arrenda-
mentos operacionais, uma vez que a Companhia não transfere substancial-
mente todos os riscos e benefícios da posse do ativo. Os contratos de locação 
de forma geral estabelecem que os locatários devem pagar o maior valor entre 
um mínimo contratual estipulado e uma variável, calculado através de um per-
centual sobre as vendas de cada estabelecimento. Os aluguéis mínimos são 
ajustados por aumentos fixos regulares ao longo do prazo dos contratos, alu-
guel em dobro no mês de dezembro e pela inflação. De acordo com o CPC 06 
(R1)/IAS 17 - Operações de arrendamento mercantil, as receitas de aluguéis 
mínimos, considerando eventuais efeitos de carências, descontos, etc., e ex-
cluindo os efeitos inflacionários, devem ser reconhecidas de forma linear ao 
longo do prazo do contrato, e qualquer excesso do aluguel variável é reconhe-
cido quando incorrido, independentemente da forma de recebimento. Analo-
gamente, as receitas de cessão de direito de uso (CDU) também são reconhe-
cidas em bases lineares durante o prazo de duração dos contratos, a partir do 
início do prazo da locação. Receita de estacionamento: Refere-se à receita 
com a exploração de estacionamentos do shopping center apropriada ao re-
sultado de acordo com o regime de competência. Receitas de financeiras: As 
receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado e ganhos nos instrumentos financeiros derivativos. A recei-
ta de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. 
2.15. Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos para os acio-
nistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações fi-
nanceiras da Companhia ao final do exercício, com base no estatuto social da 
Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisio-
nado na data em que são aprovados em Assembleia Geral. 2.16. Normas 
novas e interpretações de normas: a) Ainda não em vigor: As normas e in-
terpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data 
de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a 
seguir. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra nor-
ma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não vi-
gentes. Em geral, a Companhia não prevê nenhum impacto significativo nas 
demonstrações financeiras, decorrente da implementação das normas  
listadas abaixo: • Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de negócios; • Altera-
ções ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material; b) Em vigor a 

partir de 1º/01/2019; As seguintes interpretações e alterações dos CPC’s abai-
xo, não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Companhia: • CPC 
06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil; • ICPC 22 - Incerteza sobre 
Tratamento de Tributos sobre o Lucro; • CPC 48: Recursos de Pagamento An-
tecipado com Compensação Negativa; • Alterações ao CPC 33 (R1): Altera-
ções, Reduções ou Liquidação de Planos; • Alterações no CPC 18 (R2): Inves-
timento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em 
Conjunto; • Alterações ao CPC 15 (R1) - Combinações de Negócios; • Altera-
ções ao CPC 19 (R2) - Negócios em Conjunto; • Alterações ao CPC 32 - Tri-
butos sobre o Lucro; • Alterações ao CPC 20 (R1) - Custos de Empréstimos. 
3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: Julga-
mentos: A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer 
que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que 
afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, e as 
respectivas divulgações, bem como as divulgações de passivos contingentes. 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas ba-
ses de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contá-
beis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram apoia-
das em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas de-
monstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo estas esti-
mativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos regis-
trados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas pelo 
menos anualmente. Descrevemos abaixo as principais estimativas da Compa-
nhia: Mensuração ao valor justo de propriedades para investimento: A Compa-
nhia divulga o valor justo de sua propriedade para investimento conforme re-
querido pelo IAS 40/CPC 28. Para propriedades de investimento, uma 
metodologia de avaliação baseada em um modelo de fluxo de caixa descon-
tado foi utilizada, considerando a ausência de dados de mercado comparáveis 
devido à natureza das propriedades. A Companhia prepara internamente os 
referidos cálculos. As principais premissas utilizadas para determinar o valor 
justo das propriedades para fins de divulgação são fornecidas na Nota 6. Per-
da por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: • Uma perda 
por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou 
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior 
entre o valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso. O cálculo 
do valor justo líquido das despesas de venda é baseado em informações dis-
poníveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado 
menos as despesas de venda. O cálculo do valor em uso é baseado no mode-
lo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento da 
Companhia e não incluem atividades de reorganização com as quais a Com-
panhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significati-
vos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de 
teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método 
de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros 
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. As 
principais premissas utilizadas para determinar o valor recuperável das diver-
sas unidades geradoras de caixa, incluindo análise de sensibilidade, são de-
talhadas na Nota 11. Provisão para perdas de crédito esperadas para contas 
a receber e ativos de contrato: A Companhia utiliza uma matriz de provisão 
para calcular a perda de crédito esperada para contas a receber de aluguéis 
e cessão de direito de uso. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em 
dias de atraso para agrupamentos de vários segmentos de clientes que apre-
sentam padrões de perda semelhantes. A matriz de provisão baseia-se inicial-
mente nas taxas de perda histórica observadas pela Companhia. A Compa-
nhia revisa a matriz de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a 
experiência histórica de perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de 
deterioração de condições econômicas previstas no próximo ano (por exem-
plo, o produto interno bruto), o que pode levar a um aumento na inadimplência 
no setor, as taxas de perda históricas são ajustadas. Em todas as datas de 
relatórios, as taxas de perda histórica observadas são atualizadas e as mu-
danças nas estimativas prospectivas são analisadas. A avaliação da correla-
ção entre as taxas de perda histórica observadas, as condições econômicas 
previstas e as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa.  
A quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível a mudanças nas cir-
cunstâncias e nas condições econômicas previstas. A experiência histórica de 
perda de crédito da Companhia e a previsão das condições econômicas tam-
bém podem não representar o padrão real do cliente no futuro. As informações 
sobre as perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber da Compa-
nhia estão divulgadas na Nota 5. Provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas: A Companhia reconhece provisão para causas fiscais, cíveis e 
trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evi-
dências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídi-
co, bem como a avaliação dos advogados externos e interno. As provisões são 
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou expo-
sições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de 
tribunais. As obrigações legais são provisionadas, independente da estimativa 
de perda das causas a ela relacionadas.
4. Aplicações financeiras: 2019 2018
CDB - Banco BNB e Itaú 174 15.438
Fundo Renda Fixa - Banco Itaú 1.124 4.061
Debêntures - Banco Itaú 200 200

1.498 19.699
De acordo com a política de investimentos da Companhia, os ativos financei-
ros são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Tais investimentos 
possuem taxas de juros de 95% a 103,5% do CDI em 31/12/2019 com o ven-
cimento original 2020 (em 31/12/2018 as taxas de juros dos investimentos 
estavam entre 96,5% a 103,5%% do CDI com vencimento original 2019).  
A Companhia objetiva gerir suas aplicações financeiras, buscando o equilíbrio 
entre liquidez e rentabilidade, considerando o plano de investimento  
programado para os próximos anos. 5. Contas a receber: 2019 2018
Aluguéis e serviços a receber 5.660 5.382
Estacionamento 238 266
Quotas condominiais a receber 1.806 2.000
Cessão de direito de uso 880 1.388
Outros 512 607

9.096 9.643
Aluguel linear 2.763 2.624
Provisão para perda de crédito esperada (“PCE”) (3.344) (3.497)

8.515 8.770
A composição por idade de vencimento de contas a receber é apresentada a 
seguir: Saldo vencido

Descrição
Saldo a  
vencer < 90 dias

91- 
180 dias

181- 
360 dias >360 dias Total

Aluguéis 4.542 108 140 307 563 5.660
Estacionamentos 238 – – – – 238
CDU a receber 293 27 40 80 440 880
Quotas condomi-
 niais a receber – – 171 484 1.151 1.806
Outros – 2 54 103 353 512
Total em 2019 5.073 137 405 974 2.507 9.096
Aluguel linear 2.763
(–) PCE (3.344)
Saldo líquido 2019 8.515

Saldo vencido

Descrição
Saldo a  
vencer < 90 dias

91- 
180 dias

181- 
360 dias >360 dias Total

Aluguéis 4.509 140 136 254 343 5.382
Estacionamentos 266 – – – – 266
CDU a receber 422 46 45 57 818 1.388
Quotas condomi-
 niais a receber – – 218 597 1.185 2.000
Outros 151 52 51 29 324 607
Total em 2018 5.348 238 450 937 2.670 9.643
Aluguel linear 2.624
(–) PCE (3.497)
Saldo líquido 2018 8.770
Aluguéis, cessão de direito e quotas condominiais a receber: A Companhia 
optou por utilizar a abordagem simplificada para estimar a perda esperada 
sobre seus recebíveis, fazendo uso de uma matriz de perdas esperadas ela-
borada com base no histórico de perdas, ajustada pelas expectativas da  
Administração, sobre os aspectos que possam influenciar a inadimplência dos 
lojistas no futuro. Abaixo, são apresentadas as informações sobre a exposição 
ao risco de crédito nas contas a receber de locação, cessão de direito e quo-
tas condominiais a receber da Companhia, utilizando-se de uma matriz 
de provisão: %
Risco 31/12/2019 31/12/2018
A vencer 0,88 0,85
Vencidos até 90 dias 23,51 23,83
Vencidos até 120 dias 37,25 37,03
Vencidos até 180 dias 65,63 65,65
Vencidos há mais de 360 dias 99,08 97,89
Estacionamento: A Companhia entende que o risco de crédito para os contas 
a receber de estacionamento é muito baixo, não possuindo histórico de 
inadimplência. Desta forma, a Companhia não identificou a necessidade de 
provisão para crédito de liquidação duvidosa sobre o respectivo saldo em 
31/12/2019 e 2018. O movimento na provisão para perdas por redução no 
valor recuperável em relação aos recebíveis durante o exercício foi o seguinte:

2019 2018
Saldo em 1° de janeiro (3.497) (3.747)
Reversão permanente de recebíveis 480 87
Constituição (reversão) de PCE (327) 163

(3.344) (3.497)
5.1. Arrendamento operacional: A Companhia mantém contratos de arren-
damento operacional com os locatários das lojas do shopping (arrendatários) 
que possuem, via de regra, prazo de vigência de 5 anos. Excepcionalmente 
podem ter contratos com prazos de vigências e condições diferenciadas. Nas 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2019, os contratos de 
arrendamento geraram receitas de aproximadamente R$2.741 por mês em 
2019 (R$2.399 por mês em 2018), e apresentavam o seguinte cronograma de 
renovação: 2019 2018
Em 2019 – 11,81%
Em 2020 11,67% 1,68%
Em 2021 3,90% 4,03%
Em 2022 4,79% 3,81%
A partir de 2023 67,29% 77,81%
Prazo indeterminado 12,35% 0,86%

100,00% 100,00%
6. Propriedades para investimento: As propriedades para investimento refe-
rem-se ao empreendimento comercial mantido pela Companhia sob arrenda-
mento operacional. Segue abaixo a tabela de conciliação da propriedade para 
investimento indicando o início e fim dos exercícios:

Custo Depreciação acumulada Total
Saldo em 31/12/2017 271.117 (23.168) 247.949
Adições 967 (4.223) (3.256)
Saldo em 31/12/2018 272.084 (27.391) 244.693
Adições (*) 4.016 (3.246) 770
Saldo em 31/12/2019 276.100 (30.637) 245.463

Relatório  da Administração: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demons-
trações Financeiras segundo o que dipõe a Lei nº 6404/76, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019. Permanecemos à inteira disposição dos senhores 
acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários.  Rio de Janeiro, 22/12/2020 A Diretoria



Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
(*) As adições ocorridas no exercício são principalmente em edificações no 
montante de R$3.545, devido a obras de melhorias no shopping. Valor justo da 
propriedade para investimento: O valor justo da propriedade para investimento 
foi calculado internamente por profissionais experientes do segmento de sho-
pping centers. A metodologia de projeção foi elaborada considerando os con-
tratos existentes e suas renovações à luz das condições atuais e esperadas 
de mercado projetadas para um período de 10 anos e valor residual funda-
mentado na perpetuidade da receita do último ano projetado com crescimento 
nulo (taxa de 2% para o exercício findo em 31/12/2018). Essas projeções fo-
ram descontadas para a data-base da avaliação a uma taxa de desconto (“exit 
yield” ou “cap rate”). Adicionalmente, o fluxo de caixa projetado do shopping 
em operação não considera expansões previstas para este empreendimento. 
As projeções refletem a melhor estimativa da Administração da Companhia, 
quanto à sua visão atual do mercado, bem como quanto ao às potenciais re-
ceitas e custos do shopping center. A taxa de rentabilidade e a taxa de des-
conto são definidas de acordo com indicadores observados no mercado de 
investimento local e institucional. Com a revisão das premissas adotadas de 
acordo com o cenário econômico, o valor justo total do empreendimento que 
a Companhia detém está entre R$551.000 e R$673.000 em 31/12/2019 (entre 
R$670.000 e R$748.000 em 31/12/2018). A Administração revisa no mínimo 
anualmente o valor contábil líquido de seu empreendimento, com o objetivo de 
avaliar a existência de eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração no valor recu-
perável de suas propriedades. Em 31/12/2019 e 2018, a Companhia não iden-
tificou necessidade de provisão para de redução do valor recuperável de suas 
propriedades para investimento. 7. Empréstimos e financiamentos:
Instituição financeira Vencimento Taxa efetiva de juros
Em moeda nacional
 Banco BNB - Captação de R$110.000 - 
  Contratado em julho de 2013 31/12/2023 9,5%
Passivo circulante 2019 2018
Instituição
 Banco BNB – 11.778
(–) Custos de emissão – (466)
Total circulante – 11.312
Passivo não circulante 2019 2018
Instituição
 Banco BNB – 54.085
(–) Custos de emissão – (1.864)
Total não circulante – 52.221
Em/12/2019 a Companhia realizou o pré-pagamento de sua dívida junto ao 
Banco BNB pelo montante total de R$55.115. Foi realizada amortização  
facultativa total do saldo não amortizado.
8. Receitas diferidas: 2019 2018
Cessão de direito de uso 1.385 921
Aluguéis antecipados 6 6

1.391 927
Passivo circulante 326 –
Passivo não circulante 1.065 927
As receitas diferidas compreendem o reconhecimento da Cessão de Direito 
de Uso (CDU), apropriados ao resultado pelo prazo de contrato de aluguel, 
bem como os aluguéis antecipados e demais itens pertinentes.
9. Imposto de renda e contribuição social diferidos: 2019 2018
Ativo
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa – (273)
 Outros – 77
Passivo 2019 2018
 Vida útil da propriedade para investimento fiscal (i) (17.895) (14.330)
 Saldo líquido no passivo não circulante (17.895) (14.526)
(i) Refere-se ao imposto de renda e contribuição social diferidos sobre a dife-
rença do prazo de vida útil e a taxa fiscal da propriedade para investimento da 
Companhia. Reconciliação da taxa efetiva: A conciliação da despesa de im-
posto de renda e da contribuição social, calculados pelas alíquotas previstas 
na legislação tributária, para os seus valores correspondentes na demonstra-
ção do resultado, nos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018, é como segue:
Reconciliação da taxa efetiva do imposto 2019 2018
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 25.979 23.052
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
IR e contribuição social pela alíquota fiscal combinada (8.833) (7.838)
Adições
 Provisões e outras despesas não dedutíveis (21) (21)
Exclusões
 Efeito da distribuição do JCP 3.733 3.366
 Efeito da diferença de base do IR adicional de 10% 24 24
 Outras exclusões 272 124
Imposto de renda e contribuição social no
 resultado do exercício (4.825) (4.345)
Imposto de renda e contribuição social
 Despesa de IR e contribuição social correntes (1.456) (65)
 Despesa de IR e contribuição social diferidos (3.369) (4.280)
Despesas de imposto de renda e contribuição social 
 conforme demonstração do resultado (4.825) (4.345)
Alíquota fiscal efetiva total 18,57% 18,85%
10. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2019, o capital social do 
Parque Shopping Maceió S.A. está representado por R$230.505 e com 
230.505.267 ordinárias nominativas e sem valor nominal (R$182.505 e com 
182.505.267 ações em 31/12/2018). Em Assembleia Geral Extraordinária 
ocorrida em 31/12/2019, foi aprovado o aumento de capital na Companhia no 
montante de R$48.000 com emissão de 48.000.000 novas ações ordinárias 
nominativas o qual foram totalmente subscritas e integralizadas. b) Reserva 
legal: De acordo com o estatuto social da Companhia, 5% do lucro líquido do 
exercício será destinado à reserva legal até que a mesma atinja 20% do capi-
tal social, após compensação dos prejuízos acumulados. c) Dividendos e juros 
sobre capital próprio: O estatuto social da Companhia determina a distribuição 
de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado no exercício ajusta-
do na forma da lei. Os dividendos foram calculados conforme demonstração a 
seguir: 2019 2018
Lucro líquido do exercício 21.154 18.707
(=) Base para cálculo da reserva legal 21.154 18.707
(–) Reserva legal - 5% 1.058 935
(=) Lucro básico para determinação dos dividendos 20.096 17.772
(–) Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 5.024 4.443
(–) Dividendos aprovados e deliberados em AGE 1.476 2.457
(–) Distribuição de dividendos no exercício em AGE 6.500 6.900
(=) JCP 10.980 9.900
(=) Destinação para reserva de retenção de lucros 2.616 972
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/03/2018, em 26/06/2018, 
em 28/12/2018 foram aprovadas as respectivas distribuições de R$1.900, 
R$2.400, R$5.600 referente a juros sobre capital próprio, totalizando o mon-
tante de R$9.900 e em 31/07/2018, 9/10/2018, foram aprovadas as respecti-
vas distribuições de R$5.400, R$1.500, referente a dividendos, totalizando o 

montante de R$6.900. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
31/03/2019, em 30/06/2019, em 31/07/2019, em 30/09/2019, em 31/12/2019 
foram aprovadas as respectivas distribuições de R$3.360, R$2.400, R$1.000, 
R$2.100, R$2.120 referente a juros sobre capital próprio, totalizando o mon-
tante de R$10.980 e em 12/03/2019, 27/05/2019, foram aprovadas as respec-
tivas distribuições de R$2.500, R$4.000, referente a dividendos, totalizando o 
montante de R$6.500. Em 31/12/2019 há o montante de R$3.587 a pagar re-
ferente a juros sobre capital próprio. d) Resultado por ação - básico e diluído: 
O resultado por ação básico é computado pela divisão do lucro do exercício 
pela média ponderada das ações em circulação no exercício. O lucro diluído 
por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de 
ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações 
ordinárias potenciais diluídas. Não há efeitos de diluição a serem considera-
dos em 31/12/2019 e 2018. O cálculo do resultado por ação básico e diluído 
encontram-se divulgados a seguir: 
Resultado básico e diluído por ação 2019 2018
Lucro líquido do exercício 21.154 18.707
Quantidade de ações - média ponderada 182.505 182.505
Resultado básico por ação - R$ 0,09 0,10
11. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: A Companhia 
pode estar exposta aos seguintes riscos de acordo com a sua atividade:  
• Risco de crédito; • Risco de mercado; • Risco de liquidez; • Risco operacional. 
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia aos riscos 
mencionados, os objetivos da Companhia, políticas para seu gerenciamento 
de risco, e o gerenciamento de capital da Companhia. Divulgações quantitati-
vas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações financeiras. Ris-
co de crédito: O risco de crédito da Companhia se caracteriza pelo não cum-
primento, por um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro, de 
suas obrigações contratuais. As operações da Companhia estão relacionadas 
à locação de espaços comerciais e à administração de shopping centers. Os 
contratos de locação são regidos pela Lei de locações, e a carteira de clientes, 
além de diversificada, é constantemente monitorada com o objetivo de reduzir 
perdas por inadimplência. Os contratos de locação podem possuir a figura do 
fiador o que mitiga o risco de crédito da Companhia. O contas a receber de 
aluguéis e outros créditos são relacionados principalmente aos lojistas dos 
shoppings de onde a Companhia detém participação. A Companhia estabele-
ce uma provisão para redução ao valor recuperável que representa sua esti-
mativa de perdas incorridas com relação às contas a receber de clientes e 
outros créditos e investimentos. A Companhia monitora sua carteira de rece-
bíveis periodicamente. Sua atividade de locação tem regras específicas em 
relação a inadimplência, o departamento de operações e departamento jurídi-
co são ativos nas negociações junto aos devedores. O ponto comercial dos 
shoppings quando retomado ou devolvido é imediatamente renegociado com 
outro lojista. A medida adotada para mitigar o risco de crédito é manter sem-
pre uma boa qualidade de lojistas nos shoppings e uma área comercial ativa 
para um preenchimento imediato de qualquer potencial vacância no empreen-
dimento. Parte das receitas da Companhia tem risco de crédito muito baixo: 
receitas de estacionamento. A administração considera que a exposição má-
xima ao risco de crédito de seus ativos financeiros está representada pelos 
saldos de contas a receber registrados no balanço patrimonial da Companhia. 
O risco de crédito de seus clientes está estimado e divulgado na Nota Explica-
tiva 5. Todo o caixa e equivalente de caixa estão aplicados em instituições fi-
nanceiras com rating mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores 
agências de rating globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch) e por isso a Compa-
nhia não considera esses instrumentos como tendo risco de crédito significa-
tivo. Risco de liquidez: Considerado pela eventual incapacidade da Compa-
nhia gerenciar os prazos de recebimento dos seus ativos em relação aos 
pagamentos derivados das obrigações assumidas. Esse risco é eliminado 
pela compatibilidade de prazos e fluxos de amortização entre os títulos a se-
rem emitidos e os lastros adquiridos, além da manutenção obrigatória de uma 
reserva mínima de liquidez. A seguir, estão os vencimentos contratuais de 
ativos e passivos financeiros incluindo pagamento de juros estimados e ex-
cluindo, se houver, o impacto da negociação de moedas pela posição líquida.

31/12/2019
Valor  

contábil

Fluxo 
de caixa  

contratual
6 meses 

ou menos
06-12  

meses
1-02  

anos
02-05  
anos

Mais de 
5 anos

Passivos financeiros
 não derivativos
Fornecedores 739 739 739 – – – –

739 739 739 – – – –

31/12/2018
Valor  

contábil

Fluxo 
de caixa  

contratual
6 meses 

ou menos
06-12  

meses
1-02  

anos
02-05  
anos

Mais de 
5 anos

Passivos financeiros 
 não derivativos
Empréstimos e
 financia-
  mentos 65.863 79.448 8.327 6.781 16.405 46.721 1.214
Fornecedores 1.014 1.014 1.014 – – – –
Custos de
 emissão (2.330) – – – – – –

64.547 80.462 9.341 6.781 16.405 46.721 1.214
Risco de mercado: Relacionado com a possibilidade de perda por oscilação 
de taxas, descasamento de prazos ou moedas nas carteiras ativas e passivas. 
Esse risco será minimizado na Companhia pela compatibilidade entre os títu-
los a serem emitidos e os recebíveis que lhes darão lastro. No que diz respei-
to à atividade de tesouraria, as disponibilidades financeiras estão concentra-
das em aplicações de renda fixa e, quando aplicável, têm os seus saldos 
ajustados a valor de mercado. O Risco de Mercado é dividido em Risco de 
Taxa de Juros e Risco de Valor Justo. Risco de taxa de juros: A Companhia 
contabiliza ativos financeiros a valor justo por meio de resultado. Abaixo, a 
análise da exposição líquida da Companhia ao risco da taxa de juros: 

Valor contábil
Instrumentos financeiros de taxa de juros 2019 2018
 Ativos financeiros 1.498 19.699
 Passivos financeiros (739) (64.547)

(759) (44.848)
Ativo financeiro: A Administração considera que não há riscos de mercado 
relevantes. Todos os ativos financeiros estão aplicados em instituições finan-
ceiras com rating mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores  
agências de rating globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch). Os ativos financeiros 
estão concentrados em investimentos pós-fixados atrelados à variação do 
CDI. Esses ativos estão aplicados em fundos de investimento com a caracte-
rística acima citada. Risco operacional: Entendido como relacionado à possi-
bilidade de perdas não previstas decorrentes da inadequação dos sistemas, 
das práticas e medidas de controle em resistir e preservar a situação espera-
da por ocasião da ocorrência de falhas na modelagem de operações e na in-
fraestrutura de apoio, de erros humanos, de variações no ambiente empresa-
rial e de mercado e/ou das outras situações adversas que atentem contra o 
fluxo normal das operações. Com o objetivo de minimizar esses efeitos, a 

Companhia estabeleceu rotinas de verificação, realizada por profissionais di-
ferentes e/ou de área diversa daquela em que o procedimento se originou. A 
Diretoria acompanha o desempenho dos shopping centers em operação e em 
desenvolvimento com base em um orçamento aprovado anualmente. Esse 
sistema permite acompanhar e validar previamente os desembolsos vis a vis 
o orçado assim como o desempenho financeiro e operacional dos investimen-
tos, do mesmo modo que acompanhamos de perto a evolução de nossa liqui-
dez com foco no curto e longo prazo. Gestão de capital: A Diretoria Financeira, 
assim como as demais áreas, procura equilíbrio entre rentabilidade e o risco 
incorrido, de modo a não expor seu patrimônio nem sofrer com oscilações 
bruscas de preço ou mercado. Objetivando uma administração de capital sau-
dável, a Companhia tem a política de preservar liquidez com o monitoramento 
próximo do fluxo de caixa de curto e longo prazo. Não houve alteração quanto 
à política da administração de capital da Companhia em relação a exercícios 
anteriores e a Companhia e suas subsidiarias, controladas e controladas em 
conjunto não estão sujeitas a exigências externas impostas de Capital.

2019 2018
Empréstimos e financiamentos – 63.533
(–) Caixa e equivalentes de caixa (9.927) (1.038)
(–) Aplicações financeiras de curto prazo (1.498) (19.699)
Dívida líquida (A) (11.425) 42.796
Total do patrimônio líquido (B) 242.888 191.214
Relação dívida líquida sobre capital ajustado (A/B) N/A 22,38%
12. Receita líquida de aluguéis e prestação de serviços
Receita por natureza 2019 2018
Receitas de aluguel mínimo (1) 30.248 25.997
Receitas de aluguel percentual 2.648 2.793
Cessão de direito de uso 375 2.061
Estacionamento 9.470 8.607
Outras 2.350 1.903
Impostos e contribuições e outras deduções (3.170) (2.822)

41.921 38.539
(1) A receita de aluguel mínimo está sendo contabilizada aplicando-se o  
método de aluguel linear, conforme diretrizes do CPC 06 (R1) - Operações de 
Arrendamento Mercantil. 13. Custo de aluguéis e serviços:
Custo por natureza 2019 2018
Depreciação de propriedades (3.245) (4.223)
Custos com lojas vagas e contratuais (358) (421)
Custo de serviços prestados (3.921) (3.284)
Custo de estacionamento (795) (804)
Custos operacionais de shoppings (518) (535)
Outros (659) (685)

(9.496) (9.952)
14. Despesas com vendas, gerais e administrativas: Referem-se, basica-
mente, as despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa e admi-
nistrativas.
Despesas com vendas, gerais e administrativas 2019 2018
Provisão para perda de crédito esperada (327) 163
Despesas legais e tributárias (77) (71)
Editais e publicações (45) (47)
Despesa com prestadores de serviços (101) (52)
Outras (66) (42)

(616) (49)
15. Resultado financeiro: 2019 2018
Despesas financeiras
 Juros sobre empréstimos (4.577) (5.620)
 Custo de estruturação sobre endividamento (2.331) (466)
 Outros (115) (1.420)

(7.023) (7.506)
Receitas financeiras
 Receita de aplicações financeiras 914 1.143
 Receita de aplicações financeira - shopping 20 23
 Outras receitas 344 639

1.278 1.805
16. Contingências: A Companhia até a data de divulgação desta demonstra-
ção financeira, não possui causas prováveis. A Companhia é ré em processos 
de natureza trabalhista e cível, cujas probabilidades de perda são avaliadas 
como possíveis por seus consultores jurídicos estimadas em R$87 em 
31/12/2019 (R$229/12/2018), conforme demonstrado a seguir:

31/12/2019 31/12/2018
Cíveis 87 80
Trabalhistas – 149
Total 87 229
17. Seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados como suficientes 
pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. Em 31/12/2019, o shopping em operação da Companhia 
está segurado de forma equivalente nos seguintes montantes: • Responsabili-
dade civil geral - o shopping center da Companhia possui seguro de respon-
sabilidade civil geral, em que a Companhia acredita cobrir os riscos envolvidos 
em sua atividade. A apólice refere-se a quantias pelas quais a Companhia 
pode vir a ser responsáveis civilmente, em sentença judicial transitada em 
julgado ou em acordo de modo expresso pela seguradora, no que diz respeito 
às reparações por danos causados a terceiros. Os danos morais cobertos 
nessa apólice para a operação do shopping center da Companhia é de 
R$132.014. • Seguro de Riscos Nomeados e Operacional - o shopping center 
da Companhia possui seguro de riscos nomeados e operacional englobando 
o que a Companhia acredita que sejam os principais riscos envolvidos na sua 
operação. A importância assegurada para cada ativo representa a estimativa 
da Companhia para a completa reconstrução destes adicionado do lucro ces-
sante. As franquias variam de acordo com os eventos segurados. Os lucros 
cessantes também estão garantidos em cada um dos ativos em um montante 
que a Companhia acredita que represente o faturamento por 12 meses conse-
cutivos. 18. Evento subsequente: Durante os meses de março a junho de 
2020, em função da pandemia da COVID-19 que trouxe impactos diretos nas 
operações da Companhia, a Administração introduziu uma modificação em 
sua relação com os lojistas, permitindo que os mesmos, sob a condição de 
efetuarem pagamentos devidos dentro das respectivas datas de vencimento, 
fizessem os pagamentos dos aluguéis com redução de 50% a 100% do valor 
do aluguel devido. Essas reduções não serão compensadas em parcelas re-
manescentes dos contratos de arrendamento. Dessa forma, essa condição foi 
tratada como uma modificação do fluxo do contrato de arrendamento e, por-
tanto, a Companhia revisou a linearização de seus aluguéis mínimos de acor-
do com o prazo remanescente de cada contrato, como previsto pelo CPC 
06(R2)/IFRS 16. Adicionalmente, a Companhia revisitou o valor justo da pro-
priedade para investimento devido aos impactos da COVID-19 e não apresen-
tou indicativo de alteração relevante em seu valor justo.

A Diretoria
Alexandre Francisco Silva - Contador - CRC 1SP235670/O-0

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas Parque Shopping Maceió S.A. - Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Parque 
Shopping Maceió S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do Parque Shopping Maceió S.A. em 31/12/2019, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 16/09/2020
 ERNST & YOUNG
 Auditores Independentes S.S.
 CRC-2SP015199/O-6
 Roberto Martorelli

 Contador - CRC-1RJ106103/O-0

Parque Shopping Maceió S.A.
CNPJ nº 09.511.067/0001-65

Petrobras começou a receber os equipamentos do supercomputador

Denominado “Dra-
gão”, o computa-
dor de alto desem-

penho da Petrobras garantirá 
maior performance no pro-
cessamento geofísico, re-
duzindo riscos geológicos e 
operacionais, disse a estatal 
nesta segunda-feira. Os equi-
pamentos para compor o su-
percomputador estão desem-
barcando no Brasil.

“A Petrobras reforçou o in-

vestimento em computadores 
de alto desempenho e, em me-
nos de dois anos, a companhia 
colocou em produção nove 
supercomputadores, inclusi-
ve os dois maiores da Améri-
ca Latina (Atlas e Fenix), que 
também têm como função o 
processamento de dados geo-
físicos”, disse comunicado da 
petroleira.

O supercomputador Dra-
gão terá capacidade de pro-

cessamento geofísico supe-
rior à do Atlas e Fenix juntos. 
Para transportar o supercom-
putador foram usados dez 
caminhões e se fosse instala-
do em uma única fileira, teria 
mais de 34 metros de com-
primento. Com 100 terabytes 
de memória RAM (Random 
Access Memory), rede de 
100 gigabits por segundo, e 
milhões de processadores 
matemáticos, o supercompu-

tador Dragão terá capacidade 
de processamento equiva-
lente à de quatro milhões de 
telefones celulares ou de cem 
mil laptops modernos. 

De acordo com a Petro-
bras, o supercomputador 
atenderá as necessidades 
atuais de grande parte do 
processamento de dados 
geofísicos da companhia 
e também daquelas decor-
rentes dos programas es-

tratégicos como o EXP100 
(ter 100% de sucesso nos 
projetos exploratórios) e o 
PROD1000 (iniciar a pro-
dução da acumulação em 1 
mil dias após a descoberta).

“Serão utilizados algoritmos 
desenvolvidos pelos nossos 
geofísicos e analistas de siste-
mas, possibilitando a geração 
de imagens da subsuperfície 
com maior resolução em áre-
as de interesse para exploração 

de petróleo e gás natural e oti-
mização da produção, além de 
reduzir significativamente os 
tempos de processamento”.

O processo de montagem 
do supercomputador poderá 
durar até três meses, passan-
do por ajustes finais, com 
a instalação de softwares e 
operação assistida. O início 
de operação com plena pro-
dução está previsto para o se-
gundo semestre de 2021.
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