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Se aprovada como está, PEC
Emergencial destruirá BNDES

Desemprego recorde deixa 13,4 
milhões a procura de trabalho

No intervalo de um ano, a 
população ocupada no 
Brasil foi reduzida em 

7,3 milhões de pessoas, chegando 
ao menor número da série anu-
al. “Saímos da maior população 
ocupada da série, em 2019, com 
93,4 milhões de pessoas, para 86,1 
milhões em 2020”, afirmou a a 
analista da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua), do IBGE, 
Adriana Beringuy.

“Pela primeira vez na série anu-
al, menos da metade da popula-
ção em idade para trabalhar estava 
ocupada no país. Em 2020, o nível 
de ocupação foi de 49,4%”, acres-
centa Adriana. No ano passado, 
13,4 milhões de pessoas estavam 
na fila por um trabalho.

O rendimento médio real dos 
trabalhadores foi de R$ 2.543, um 
crescimento de 4,7% em relação a 
2019. A massa de rendimento real, 
que é soma de todos os rendimen-
tos dos trabalhadores, caiu 3,6%, 
ficando em R$ 213,4 bilhões.

A taxa de desocupação caiu para 

13,9% no quarto trimestre, depois 
de atingir 14,6% no trimestre ante-
rior. Mesmo assim, a taxa média de 
2020 foi de 13,5%, a maior desde 
2012, quando começou a pesquisa. 
“Com o relaxamento dessas medi-
das [de isolamento social] ao longo 
do ano, um maior contingente de 
pessoas voltou a buscar uma ocu-
pação, pressionando o mercado de 
trabalho”, explica a analista.

Em um ano, o número de em-
pregados com carteira de trabalho 
assinada no setor privado (ex-
cluindo trabalhadores domésti-
cos) teve redução recorde, menos 
2,6 milhões, um recuo de 7,8%, 
ficando em 30,6 milhões de pes-
soas. O número de trabalhadores 
domésticos (5,1 milhões) dimi-
nuiu 19,2%, também a maior re-
tração já registrada.

Houve redução de 1,5 milhão 
de pessoas entre os trabalhadores 
por conta própria, que somaram 
22,7 milhões. O número de em-
pregados sem carteira assinada no 
setor privado (9,7 milhões) caiu 
em 1,9 milhão de pessoas. Até 

o total de empregadores recuou 
8,5%, ficando em 4 milhões. A ad-
ministração pública cresceu 1%, 
com mais 172 mil trabalhadores, 
impulsionada pelos segmentos de 
saúde e educação.

A taxa de informalidade passou 
de 41,1% em 2019 para 38,7% 
em 2020, o que representa 33,3 
milhões pessoas sem carteira assi-
nada (empregados do setor priva-
do ou trabalhadores domésticos), 
sem CNPJ (empregadores ou em-
pregados por conta própria) ou 
trabalhadores sem remuneração. 
Adriana lembra que os informais 
foram os primeiros atingidos pe-
los efeitos da pandemia, no ano 
passado.

Outro destaque foi a alta recor-
de no total de pessoas subutiliza-
das, que são aquelas desocupadas, 
subocupadas por insuficiência de 
horas trabalhadas ou na força de 
trabalho potencial. No ano, esse 
contingente chegou a 31,2 mi-
lhões, o maior da série, um au-
mento de 13,1% com mais 3,6 
milhões de pessoas.

Emenda tira recursos essenciais para desenvolvimento

Em trâmite no Senado e 
com votação prevista pa-
ra a próxima terça, a PEC 

Emergencial pode representar um 
golpe fatal para o BNDES, sobre-
tudo em função do artigo 4º do 
relatório assinado pelo senador 
Márcio Bittar (MDB-AC), que 
acaba com importante fonte de 
financiamento para o banco, que 
são as transferências das contri-
buições do PIS-Pasep.

Sem estes repasses – todos res-
guardados pela Constituição – o 
BNDES deixará de cumprir seu pa-
pel histórico, que é o de fomentar o 
desenvolvimento do país em várias 
frentes de mercados e sociais.

Presidente da Associação dos 
Funcionários (AFBNDES), o 
economista Arthur Koblitz é en-
fático: a arquitetura da destruição 
está montada. Para ele, é um erro 
retirar recursos do BNDES por 
várias razões estruturais: “No país 
que assiste sua indústria se desfa-
zer no ar, que não consegue co-
locar obras de infraestrutura de 
pé mesmo onde é inconteste sua 

necessidade, onde a taxa de inves-
timento afunda permanentemen-
te para patamares históricos iné-
ditos, no país em que a recessão 
se tornou um estado constante, 
não faz sentido algum o governo 
incluir na sua agenda, e de forma 
secreta, [a destruição do] único 
instrumento que possui para al-
terar diretamente esse estado de 
coisas” assinala Koblitz, em carta 
endereçada aos senadores.

“Mesmo parte do mundo de-

senvolvido, casos notórios são 
Alemanha e Japão, não abrem 
mão dos seus bancos públicos 
de desenvolvimento. E todos 
têm fortalecido esses bancos pa-
ra permitir o combate à crise. 
Em contraste com esse quadro 
internacional, a atual administra-
ção econômica insiste com uma 
orientação calcada em dogmas, 
nos colocando na contramão do 
que são as práticas mais exitosas”, 
escreveu o economista.

Taurus importa 
dos EUA para 
evitar elevadas 
taxas brasileiras

O Monitor Mercantil ou-
viu Salesio Nuhs, presidente da 
Taurus, para saber a avaliação da 
empresa sobre as alterações rea-
lizadas pelo governo no Estatuto 
do Desarmamento, os impactos 
no mercado brasileiro de armas 
e munições e se existem outros 
pontos que podem ser flexibili-
zados no futuro para fortalecer o 
mercado brasileiro de armas.

A Taurus acredita que mudan-
ças com o objetivo de promover a 
legalização, reduzir a burocracia e 
aperfeiçoar o controle são impor-
tantes.

Nuhs defende ajustes na legis-
lação tributária para estimular a 
produção nacional. A Taurus está 
fabricando alguns produtos nos 
Estados Unidos e exportando pa-
ra o Brasil “para poder manter a 
competitividade e atender ao con-
sumidor brasileiro. Isso, do ponto 
de vista de geração de empregos 
e divisas, é ruim para o país, pa-
ra os brasileiros, e inadmissível”, 
protesta. Página 11

Dívida bruta 
atinge maior 
percentual
da história

A dívida líquida do setor públi-
co chegou a R$ 4,582 trilhões em 
janeiro, o que corresponde 61,6% 
do PIB, menor que em dezembro 
(63%). A queda se deveu princi-
palmente à alta do dólar, porque 
as reservas internacionais, em mo-
eda estrangeira, se valorizaram de-
vido à queda do real.

A dívida bruta no primeiro 
mês do ano chegou a R$ 6,670 
trilhões ou 89,7% do PIB, contra 
89,2% no mês anterior. Esse é o 
maior percentual da série históri-
ca do BC, iniciada em dezembro 
de 2006. No caso da dívida bruta, 
não há impacto das reservas.

Em janeiro, o superávit nomi-
nal, formado pelo resultado pri-
mário e os gastos com juros, ficou 
em R$ 17,928 bilhões, contra o 
resultado negativo de R$ 19,120 
bilhões em igual mês de 2020. 

Em 2020, as contas públicas fe-
charam o ano com déficit primário 
(gastos do governo, sem contar ju-
ros) recorde de R$ 702,950 bilhões, 
9,49% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Foi o sétimo ano consecuti-
vo de resultados negativos nas con-
tas do setor público. Em janeiro de 
2021, o superávit primário ficou em 
R$ 58,375 bilhões no mês passado, 
o melhor resultado para o mês na 
série histórica iniciada em dezem-
bro de 2001.

No caso dos gastos com juros, 
houve piora em janeiro, e eles fica-
ram em R$ 40,446 bilhões, contra 
R$ 37,155 bilhões no mesmo mês 
de 2020. O aumento das despesas 
com juros ocorreu pela influência 
das operações do Banco Central 
no mercado de câmbio.

Presidente 
do Banco do 
Brasil joga
a toalha

O presidente do Banco do 
Brasil, André Brandão, afirmou 
ao presidente Jair Bolsonaro que 
não vai continuar no cargo, se-
gundo informações dos jornais 
Globo e Folha de S.Paulo, citan-
do fontes do Planalto. Brandão 
já estava desgastado após Bolso-
naro desautorizar um plano de 
fechamento de agências e demis-
sões no banco.

Os nomes cotados para substi-
tuir Brandão são Paulo Henrique 
Costa, presidente do Banco de 
Brasília (BRB), Antônio Barreto, 
secretário-executivo do Ministério 
da Cidadania, e Gustavo Monte-
zano, presidente do BNDES. O 
Centrão tem interesse no cargo, 
ou ao menos em algumas direto-
rias.

Em dia de queda generalizada 
na Bolsa de Valores, as ações do 
BB terminou a sexta-feira nego-
ciada a R$ 28,05, perda de 4,92% 
no dia. A Bolsa fechou em baixa 
de 1,98%. O dólar encerrou a se-
mana cotado a R$ 5,606, alta de 
1,66%.
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Independência para quem afinal? Os tropeços de 
Úrsula von  
der Leyen

Consolidação das escolas será  
a realidade do setor em 2021

Por Ranulfo 
Vidigal

Passadas apenas oito 
semanas deste ano 
de 2021, já temos 

fatos suficientes para torná-
-lo marcante para a popula-
ção de uma das 10 maiores 
economias em escala plane-
tária. Se a população brasi-
leira tivesse plena noção do 
que representa a pretensa 
independência de seu Ban-
co Central, votaria contra 
com a mesma potência com 
que tirou do jogo a BBB 
Karol Conká.

Gerar empregos e for-
mular políticas anticíclicas 
ficou praticamente impos-
sível com as regras restri-
tivas fiscais e monetárias. 
Vamos ver ainda muitos 
universitários sem chance 

de empregabilidade e mais 
desigualdade de renda. Pa-
ra contrastar com essa dra-
mática realidade, basta ver 
o que Biden está fazendo 
nos EUA para salvar a eco-
nomia, coisa que agora não 
podemos por aqui, pois o 
BC americano tem que vi-
sar emprego e inflação, com 
igual peso, enquanto no 
Brasil a prioridade é con-
trolar preços e, somente em 
segundo plano, gerar em-
prego e renda.

Outro exemplo absurdo. 
Noventa e seis por cento do 
petróleo refinado pela Pe-
trobras é nacional. Daí que 
numa sociedade onde 20 
milhões estão desemprega-
dos, e a renda familiar per 
capita de metade da popu-
lação é de meros R$ 900, 
atrelar o preço do diesel, do 

botijão de gás e da gasolina 
ao dólar caro e ao mercado 
externo revela-se um ver-
dadeiro assalto ao bolso do 
consumidor tupiniquim.

Somente no último tri-
mestre de 2020, a estatal te-
ve lucro de R$ 60 bilhões. 
Além de uma extraordiná-
ria geração efetiva de caixa 
(Ebtida). Tudo centrado na 
exploração da camada pré-
-sal. A principal manchete 
do jornal londrino Financial 
Times fala da Petrobras e seu 
escorregão (de suas cota-
ções em Bolsa) recente. Isso 
mexeu com gente graúda, 
aqui e lá fora, mas a semies-
tatal continuará rentável no 
longo prazo. O problema é 
que ontem teve vencimento 
no mercado especulativo de 
opções, e a malta endinhei-
rada perdeu muita grana, 

sacou meu caro?
Sobre o tema dos pre-

ços dos combustíveis, dou 
uma sugestão de uma pauta 
para quem quer fazer jor-
nalismo de verdade, dife-
rente do discurso único da 
mídia corporativa. Quem 
são os atuais importadores 
de combustíveis do Brasil: 
gasolina, diesel e etanol. 
Quem são? Seus controla-
dores e relações com a Pe-
trobras e informações so-
bre estoques reguladores? 
Evolução dos seus ganhos? 
Relação entre exportadores 
de óleo cru e importadores 
de derivados? Disputa de 
preços com a BR? Por que 
não abrem mão da tal Pari-
dade Internacional? Fica a 
sugestão...

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Ricardo Luiz 
de Jesus

Aumento da inadim-
plência, redução 
das receitas por 

conta de descontos e neces-
sidade de mais investimen-
tos em tecnologia. Além da 
forma como vão conduzir 
a volta às aulas no próxi-
mo ano, a gestão do caixa 
será um desafio das escolas 
particulares neste cenário 
pós-pandemia, o que deve 
provocar uma nova onda de 
fusões e aquisições no setor.

A educação básica con-
templa 85% dos alunos em 
idade escolar, o que repre-
senta 48 milhões de alunos 
e é considerado bastante 
pulverizado no Brasil. Exis-
tem cerca de 40 mil escolas 
privadas de educação básica 
no país, com uma média de 
300 alunos. O ticket médio 
fica entre R$ 500 e R$ 600, 
o que corresponde a uma 
receita mensal entre R$ 150 
mil a R$ 180 mil. O estado 
de São Paulo, devido à con-
centração de renda, conta 
com escolas maiores (entre 
500 e mil alunos) e estas 
são as mais assediadas por 
grandes grupos e fundos de 
investimentos.

Com a pandemia, que le-
vou ao aumento da inadim-
plência e pressão dos pais 
por descontos da mensali-
dade, a situação financeira 
das escolas, que já não era 
das melhores, piorou. O fa-

to é que o custo se manteve, 
mas as receitas decaíram, o 
que provocou o aumento do 
descolamento entre receitas 
e despesas, principalmente 
quando se trata do ensino 
infantil. Neste caso, não há 
a obrigatoriedade de os pais 
manterem seus filhos na es-
cola e houve grande evasão 
de alunos.

A saída ocorreu por três 
motivos: como realizar ativi-
dades remotas com crianças 
de 0 a 5 anos? Segundo, para 
a maioria dos pais, só faz sen-
tido manter os pequenos na 
creche ou escola se for para 
a criança ser cuidada por al-
guém e interagir com outras 
crianças. Por último, mas não 
menos importante, as famí-
lias brasileiras sofreram com 
a perda da renda, de modo 
que cortar custos se tornou 
uma prioridade.

Para se ter uma ideia, um 
levantamento realizado pela 
Editora do Brasil em junho 
deste ano, com 821 escolas, 
demonstrou que mais de 
60% das instituições per-
deram 10% das matrículas. 
Outros 20% afirmaram que 
perderam mais de 30%. É 
preciso lembrar que, apesar 
do número reduzido de alu-
nos e de as atividades terem 
se transformado em remo-
tas, não é possível reduzir 
os salários e encargos com 
professores. Além disso, a 
oferta de atividades online 
e aulas deste tipo levaram à 
necessidade de investimen-
tos imprevistos em plata-

formas de ensino.
É preciso observar ainda 

que grande parte das esco-
las privadas não contava 
com reserva de emergên-
cia para imprevistos, pois 
já sofriam com a perda de 
alunos desde 2016, o que 
piorou a margem de lucro, 
que atualmente é muito bai-
xa. Muitas vezes, parece até 
que falar em lucro quando 
se trata de ensino é pecado. 
Isso ocorre porque mui-
tas tradicionais instituições 
de ensino focam demasia-
damente na proposta pe-
dagógica e não na gestão 
do negócio em si. Desta 
forma, a gestão financeira, 
cerne de qualquer empre-
sa, não é profissionalizada, 
o que dificulta ainda mais 
a sobrevivência do negócio 
em tempos de crise onde a 
especialização é fundamen-
tal para garantir os recursos 
necessários para o pleno 
funcionamento das escolas.

Outro ponto importan-
te é que por ser um negó-
cio familiar, a maioria das 
escolas convive agora com 
problemas de sucessão, 
pois em um grande núme-
ro de escolas tradicionais 
os sócios-fundadores estão 
com idade avançada e não 
têm sucessores com um en-
volvimento com o negócio 
para dar continuidade ao 
projeto pedagógico.

Todos esses fatores com-
binados geram a possibili-
dade de entrada de novos 
players, e, dado o histórico de 

sucesso na criação de gran-
des grupos educacionais que 
promoveram a consolidação 
que ocorreu na educação 
superior, há muitos fundos 
de investimentos e grupos 
estratégicos que têm olhado 
para segmento com muito 
interesse.

É fato que as escolas têm 
a característica de serem ne-
gócios pequenos em termos 
de faturamento e gestão e 
isso permite a possibilidade 
de uma entrada desses gru-
pos promovendo uma con-
solidação, como ocorreu no 
ensino superior. Em geral, as 
operações já realizadas con-
sistiram em pagar uma parte 
da transação em dinheiro e 
outra que envolve a retoma-
da do nível de alunos de anos 
atrás, e contempla os donos 
das escolas nesse processo de 
transição para que não haja 
perda alunos. Assim, depois 
de 2 ou 3 anos o fundador 
sai com um prêmio dado de 
acordo com as metas defini-
das no processo de compra.

A grande maioria das es-
colas particulares está aber-
ta a ouvir propostas. Mas 
o empresário precisa estar 
bem assessorado para to-
mar uma decisão segura e 
fazer a melhor negociação, 
dado que o objetivo do gru-
po estratégico com capital 
na manga é acabar com-
prando bem, ou seja, com o 
máximo desconto possível.

Ricardo Luiz de Jesus é sócio da 
MRD Consulting.

Por Edoardo 
Pacelli

A União Europeia 
continua muito 
atrasada em relação 

à vacina anti-Covid, espe-
cialmente quando compa-
rada a países como Estados 
Unidos, Israel e Grã-Breta-
nha, onde a administração 
da vacina está ocorrendo 
rapidamente. Além disso, a 
nível europeu, há pouco a 
comemorar após o anúncio 
da AstraZeneca de fornecer 
menos da metade das doses 
da vacina anti-Covid para a 
União Europeia em com-
paração com o contrato no 
segundo trimestre.

Os atrasos na campanha 
de vacinação são claros para 
todos. E a primeira a termi-
nar no banco dos réus é a 
Ursula von der Leyen. Em 
uma análise muito difícil, 
certa organização global 
não-partidária de notícias 
políticas e sociais, lança-
da na Europa em abril de 
2015, cujo nome é Politi-
co, frisa que “os defensores 
da presidente da Comissão 
Europeia podem analisar 
os contratos da UE com as 
Big Pharma” que quiserem, 
defender “os tortuosos 
protocolos de aprovação de 
medicamentos na Agência 
Europeia de Medicamen-
tos” e “reclamar da escas-
sez de produção de vacinas 
na Europa tanto quanto 
queiram. Nada disso muda 
a simples realidade: que, em 
momentos críticos da crise, 
Ursula von der Leyen to-
mou decisões que dificulta-
ram o lançamento da vacina 
e colocaram pressão sobre a 
coesão da União Europeia”.

A culpa da ex-ministra 
alemã é a de ter desejado 
abordar as negociações 
com as casas farmacêuticas 
“como um acordo comer-
cial”, frisa a Politico, nome-
ando um negociador da UE 
que é especialista no assun-
to. Além dos preços mais 
baixos, a União Europeia 
insistiu que as empresas 
farmacêuticas assumissem 
a responsabilidade legal por 
quaisquer erros. O que, cla-
ro, nem foi levado em con-
sideração.

A Politico voltou ao as-
sunto, ilustrando as prin-
cipais diferenças entre os 
contratos celebrados pela 
Grã-Bretanha e os da União 
Europeia com a Big Phar-
ma. Como o Reino Unido 
conseguiu doses mais rápi-
das do que a UE, da gigante 
farmacêutica AstraZeneca, 
tem sido objeto de análise 
minuciosa por meio de no-
tícias e alguns especialistas.

Algumas pistas podem 
ser encontradas comparan-
do o contrato que a Astra-
Zeneca assinou com Lon-
dres com o assinado com 
Bruxelas. No geral, os con-
tratos parecem mais ou me-
nos os mesmos em termos 
de linguagem e tom, diz Sé-
bastien De Rey, especialis-
ta em direito contratual da 
Universidade de Leuven.

Mas há uma diferen-
ça fundamental, De Rey 
observa: “O contrato do 
Reino Unido é, em alguns 
pontos específicos, mais de-
talhado.” O nível de especi-
ficidade deve-se, em parte, 
aos sistemas jurídicos em 
que se baseiam. O contrato 
do Reino Unido está escrito 
na lei inglesa, que julgará se 
ambas as partes entregaram 
as mercadorias com base no 
texto exato do contrato. O 
contrato da UE foi redigido 
de acordo com a lei belga, 
que se concentra no fato de 
que ambas as partes “fize-
ram o melhor” para entre-
gar as mercadorias e “agi-
ram de boa fé”.

Não é um detalhe, mas 
sim uma diferença substan-
cial e fundamental: como 
explica o Politico, são esses 
detalhes que dão ao Reino 
Unido a maior influência pa-
ra garantir que seu contrato 
seja efetivamente honrado. 
Embora ambos os contra-
tos estabeleçam que todas 
as partes farão seus “melho-
res esforços razoáveis” para 
fornecer as doses da vacina, 
o Governo do Reino Unido 
é mais claro ao afirmar sua 
supervisão do acordo.

Esta diferença funda-
mental, segundo um ad-
vogado consultado pela 
Politico e especializado em 
negociações comerciais, po-
de ser atribuída ao fato de 
o contrato celebrado com 
Londres ter sido escrito por 
pessoas com “experiência 
significativa” em acordos 
deste tipo. O contrato da 
Comissão Europeia, ao 
contrário, mostra uma “fal-
ta de bom senso comer-
cial”, segundo o advogado.

Em suma, a União Eu-
ropeia, apesar de todos os 
burocratas de que pode 
gabar-se, conseguiu falhar 
completamente no jogo 
mais delicado e importante 
desta emergência sanitária. 
Tudo isso enquanto os pa-
íses europeus lidam com 
bloqueios intermináveis, 
uma crise econômica assus-
tadora e uma reabertura que 
demorará a chegar.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-
diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.
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Salário mínimo baixo, 
gasto do Estado alto

Os democratas batalham para conseguir aprovar 
salário mínimo federal de US$ 15 por hora. Desde 

2009, o valor é de US$ 7,25, perda de 18% para a infla-
ção. Das 37 nações da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) – definido pelo 
jornalista Steven Greenhouse como o clube não oficial de 
nações ricas e quase ricas – os Estados Unidos têm a ter-
ceira maior porcentagem de trabalhadores de baixa renda, 
melhor só que Letônia e Romênia. Quase um em cada 
quatro trabalhadores estão nesse grupo.

Para dobrar a oposição republicana, que contrapropôs 
US$ 10, o senador progressista Bernie Sanders recorreu 
a argumentos econômicos, além dos humanísticos. Ci-
tando um relatório do Government Accountability Office 
(GAO, órgão auxiliar do Congresso), mostrou que metade 
dos trabalhadores que ganham menos de US$ 15 por hora 
depende de programas de assistência pública. Isso custam 
ao erário US$ 107 bilhões por ano.

Sanders volta sua pontaria para grandes empresas do va-
rejo pagadoras de baixos salários, como Amazon e Walmart. 
A família Walton, fundadora desta, aumentou sua riqueza em 
US$ 50 bilhões desde o início da pandemia. Mas “não pode 
pagar a seus trabalhadores pelo menos US$ 15 por hora”. “O 
povo americano está cansado de subsidiar a família mais rica 
da América”, criticou Sanders.

Trazendo para o Brasil, quanto representa o custo de 
baixos salários? Ausência ao trabalho por problemas de 
saúde causados por falta de saneamento, horas perdidas 
em transporte, gastos com doenças que poderiam ser 
evitadas com boa alimentação? A discussão é econômica e 
social, não uma conta de guarda-livros.

Coerência é isso aí

Quando os impairments (ajustes contábeis) impactaram os 
balanços da Petrobras em 2014 e anos seguintes, arautos da 
mídia culparam Dilma e a contenção dos preços dos com-
bustíveis. Quando a estatal usou o mesmo instrumento no 4º 
trimestre de 2020, o ganho recorde foi atribuído à competên-
cia da diretoria alinhada ao mercado financeiro.

Reflexos da pandemia

No 2º semestre de 2020, mais de 73 mil casais se di-
vorciaram no país, 15% a mais que o mesmo período em 
2019. Dados do Colégio Notarial do Brasil, entidade que 
representa os cartórios.

Rápidas

O Instituto Preservale e a Associação dos Embaixadores 
de Turismo RJ lançarão dia 4, às 15h, o “Gente que faz”, 
para mostrar experiências que podem inspirar outras pessoas. 
Será uma série de lives ministrada pela turismóloga Viviane 
Fernandes, com direção de Fábio Rocha e produção de 
Bayard Do Coutto Boiteux. O primeiro convidado é Wan-
derson Farias, secretário de Desenvolvimento Econômico e 
Turístico de Vassouras. Pelo Instagram @niceviaapiaturismo 
*** A Fecap realizará nesta terça, 19h, aula magna do curso 
de Relações Internacionais sobre a “Inserção internacional 
do Brasil em tempos de crise”, com a participação de Guil-
herme Casarões, professor da FGV Eaesp. Inscrições em 
fecap.br/evento/a-insercao-internacional-do-brasil-em-tem-
pos-de-crise *** Renato Mandaliti, CEO da Finch Soluções 
e sócio dos escritórios JBM Advogados e Mandaliti Advoga-
dos, fala sobre inteligência artificial e automação nesta terça, 
19h, na Future Law.

SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Eleição dia: 05.03.2021
Candidatos: Chapa Única

Presidente: Elias Bernardino da Silva Junior, Vice-presidente: Marcos
Jose Oliveira de  Menezes, Primeiro secretário: Omirai Alves de Mello,
Segundo secretário: Edson Nascimento Quintanilha, Primeiro tesoureiro:
Rubem Julio Matter, Segundo tesoureiro: Pedro Henrique da Silva, Primei-
ro diretor jurídico: Miguel Antonio de Araujo Succar, Segundo diretor jurí-
dico: Cláudio Moisés de Oliveira Coelho, Diretor social: Antonio Alonso
Filho, Conselho Fiscal titular: Marcos Vinicius Borges de Menezes, Con-
selho Fiscal titular: Artur da Silva Marques, Conselho Fiscal titular: Luiz
Lucas, Conselho Fiscal suplente: Vanessa dos Santos Nagipe Silva, Con-
selho Fiscal suplente: Bruno Borges de Menezes, Conselho Fiscal su-
plente: Cláudio Lima de Miranda. Local da eleição: Rua Lucas Rodrigues,
6 sala 303-Parada de Lucas - RJ. Rio de Janeiro, 01 de março de 2021.

Elias Bernardino da Silva Junior
Presidente

TANQUE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 35.687.970/0001-91 - NIRE 33300333495

Ata da AGE em 19/02/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 19/02/21, às 11h, 
na sede social da “Cia.”, na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante o 
disposto no art. 124, §4°, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital 
social da Cia., conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de 
Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; 
Secretária: Bianca Nunes Falcone. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) 
a eleição de novo membro da Diretoria e (ii) a ratificação da composição 
da Diretoria e unificação de seus mandatos. 5. Deliberação Tomada 
por Unanimidade: Após exame e discussão das matérias constantes da 
ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Eleger 
para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia., o Sr. Marcelo 
Duarte, brasileiro, casado, empresário, RG 06.584.368-2, Detran/RJ, CPF 
688.187.187-20, domiciliado na Rua do Rosário, 99, 7º andar, Centro/RJ, 
com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, permitida a 
reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. (ii) Ratificar a composição da 
Diretoria, qual seja, como Diretor Presidente – Marcelo Hudik Furtado de 
Albuquerque e como Diretores sem Designação Específica – Felipe Franco 
da Silveira, Rodrigo da Costa Azevedo e Marcelo Duarte, tendo seus 
mandatos unificados com término previsto em 12/12/21. O acionista, desde 
já, autoriza a prática e assinatura pelos Diretores da Cia. de todos os atos 
necessários e relacionados às Ordens do Dia. 6. Encerramento e Lavratura 
da Ata. Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes 
quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a 
presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo 
sido assinada por todos os presentes. RJ, 19/02/21. Mesa: Marcelo Hudik 
Furtado de Albuquerque - Presidente da Mesa; Bianca Nunes Falcone - 
Secretária da Mesa. Jucerja em 25/02/21 sob o nº 4021718. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

SANTO CRISTO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.468.656/0001-67 - NIRE 33300328581

Ata da AGE em 19/02/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 19/02/21, às 
10h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/
RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia conso-
ante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), em razão da presença de acionista representando a totalidade 
do capital social da Cia., conforme atestam as assinaturas no Livro de Pre-
sença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albu-
querque; Secretária: Bianca Nunes Falcone. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a eleição de novo membro da Diretoria e (ii) a ratificação da com-
posição da Diretoria e unificação de seus mandatos. 5. Deliberação Toma-
da por Unanimidade: Após exame e discussão das matérias constantes 
da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Eleger 
para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia., o Sr. Marcelo 
Duarte, brasileiro, casado, empresário, RG 06.584.368-2, Detran/RJ, CPF 
688.187.187-20, domiciliado na Rua do Rosário, 99, 7º andar, Centro/RJ, 
com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, permitida a 
reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. (ii) Ratificar a composição da 
Diretoria, qual seja, como Diretor Presidente - Marcelo Hudik Furtado de 
Albuquerque e como Diretores sem Designação Específica - Tiago Branco 
Waiselfisz e Marcelo Duarte, tendo seus mandatos unificados com término 
previsto em 15/01/22. O acionista, desde já, autoriza a prática e assinatura 
pelos Diretores da Cia. de todos os atos necessários e relacionados às 
Ordens do Dia. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo 
a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram en-
cerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, 
esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 
RJ, 19/02/21. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente 
da Mesa; Bianca Nunes Falcone - Secretária da Mesa. Jucerja em 25/02/21 
sob o nº 4021850. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento
dos interessados, que no dia 18 de Março de 2021, às 10:00
horas, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ07.21 na forma on-
line, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e
não reclamado por seu proprietário, classificados como conser-
vados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis não
identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

CUT alerta sobre os riscos do 
‘empreendedorismo’ via plataformas digitais
OIT: o número cresceu cinco vezes nos últimos 10 anos

De acordo com a 
Organização In-
ternacional do 

Trabalho (OIT), em todo 
o mundo, nos últimos dez 
anos, o número de platafor-
mas digitais, em todos os 
setores, cresceu cinco vezes. 
Apesar de se concentrar 
ainda nos serviços de entre-
ga, o trabalho por platafor-
mas digitais vem ampliando 
a abrangência para outros 
setores e atividades, como 
educação, jurídico, serviços 
pessoais, logística e outros, 
sempre pagando baixos sa-
lários e impondo longas e 
exaustivas jornadas.

No Brasil, esse exército 
de trabalhadores sem car-
teira assinada e sem direito 
a proteção da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
vem sendo classificado co-
mo “empreendedores”. Na 
verdade, são motoristas, 
motoboys e entregadores 
de aplicativos sem direito 
a seguro-desemprego, apo-
sentadoria, auxílio-doença 
ou acidente, Fundo de Ga-

rantia por Tempo de Ser-
viço ou abono salarial do 
PIS/Pasep.

Para a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), 
o caminho para esses em-
preendimentos - que ame-
açam direitos e criam con-
dições de trabalho cada 
vez mais precárias expon-
do à exploração selvagem 
do trabalho por empresas 
de tecnologia como iFood, 
Loggi e Rappi - foi facilita-
do por causa do desmonte 
dos direitos que começou 
depois do golpe de 2016, 
que destituiu a presidente 
Dilma Rousseff.

“A reforma Trabalhista 
fragilizou as formas de con-
tratação, diminuiu o custo 
da demissão e tenta enfra-
quecer e até barrar a repre-
sentação sindical”, afirma 
o secretário de Relações de 
Trabalho da CUT, Ari Alo-
raldo do Nascimento, citan-
do apenas um exemplo de 
destruição de direitos após 
o golpe. A reforma Traba-
lhista, ressalta o secretário, 

foi aprovada pelo governo 
de Michel Temer (MDB-
SP). Na sua avaliação, com 
a mão-de-obra barata, sem 
encargos sociais, as em-
presas de tecnologia, caso 
dos aplicativos, passaram a 
prosperar e explorar ainda 
mais os trabalhadores e tra-
balhadoras.

E, para além dos direi-
tos, o controle da rotina 
de trabalho pelos aplicati-
vos anula a autonomia dos 
trabalhadores e aumenta 
a produtividade – o lucro 
dessas empresas – já que a 
remuneração aos trabalha-
dores é irrisória, acrescenta 
a economista e pesquisado-
ra do Centro de Estudos 
Sindicais e de Economia da 
Unicamp (Cesit/Unicamp), 
Marilane Teixeira.

“O trabalhador inicia a 
jornada e não pode inter-
romper e voltar mais tarde. 
A empresa segue os passos 
pelo GPS. É como se fosse 
um capataz. Eles controlam 
metas, tempo de entrega e 
definem padrões de bonifi-

cação. São avaliados e sujei-
tos a punições e não podem 
contestar. É um controle é 
unilateral”, afirma a econo-
mista.

Segundo a CUT, propa-
gandeada pelo mercado e 
pelos próprios aplicativos 
como uma forma de tra-
balho independente, em 
que o trabalhador faz seu 
próprio horário e, ele mes-
mo, gerencia sua atividade, 
a profissão nada mais é do 
que uma forma de explo-
ração que leva esses tra-
balhadores aos limites de 
carga de trabalho, sem se-
gurança, com total ausên-
cia de direitos e proteção 
social.

“Eles são cobrados pe-
la rapidez na entrega, têm 
que atender aos padrões e 
regras dos aplicativos que, 
por sua vez, ignoram a re-
alidade das ruas, ou seja, de 
como é realizar o trabalho. 
E se não conseguem cum-
prir as normas, são punidos 
com suspensão ou desca-
dastramento do sistema.”

Orçamento: Congresso ainda não votou vetos de 2019
O Congresso Nacional 

deve realizar uma sessão 
na primeira quinzena de 
março para analisar vetos 
do presidente da Repúbli-
ca a propostas aprovadas 
pelos parlamentares. Ao 
todo, são 33 vetos que 
aguardam votação, com 24 
deles trancando a pauta do 
Congresso. A votação do 
Orçamento está prevista 
para 24 de março, mas é 
possível que seja adotado 
o mesmo entendimento 
de 2020: de que a votação 
de outras proposições na 
pauta das sessões remotas 
não fica suspensa pelos 
vetos pendentes.

De acordo com o líder 
da minoria no Senado, Jean 
Paul Prates (PT-RN), hou-

ve um consenso na última 
reunião de líderes no Sena-
do de que é preciso marcar 
uma sessão do Congresso 
para votar os vetos, alguns 
deles de 2019. Ele afirmou 
que não houve uma defini-
ção de que vetos estarão na 
pauta, mas há uma “inten-
ção firme” de que haja uma 
sessão para votar os vetos 
pendentes.

A regra é que os vetos 
presidenciais com mais de 
30 dias de publicação tran-
cam a pauta de votações do 
Congresso. Em 2020, no 
entanto, isso não aconteceu. 
O entendimento foi de que 
a pauta não seria trancada 
porque as sessões não eram 
conjuntas. Nas sessões para 
votações de vetos, deputa-

dos federais e senadores vo-
tam simultaneamente. Já no 
caso das sessões remotas de 
2020, as votações foram fei-
tas de forma separada: pri-
meiro na Câmara e depois 
no Senado.

Entre os vetos que aguar-
dam votação está o VET 
30/2020, que atingiu 18 dis-
positivos do Marco Legal 
do Saneamento Básico (PL 
4.162/2019), transformado 
na Lei 14.026, de 2020. O 
projeto aprovado facilitava 
privatizações no serviço de 
saneamento, prorrogava o 
prazo para o fim dos lixões e 
estabelecia cobertura de 99% 
para o fornecimento de água 
potável e de 90% para coleta 
de esgoto até o fim de 2033. 
Para isso, criava a obrigatorie-

dade de abertura de licitação, 
envolvendo empresas públi-
cas e privadas, para contrata-
ção de companhias de água e 
esgoto.

Entre os mais recentes, 
que ainda não trancam a pau-
ta de votações, está o veto 
parcial ao projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 
2021 (VET 50/2020). Entre 
os dispositivos vetados do 
texto principal da nova LDO, 
vários atingem a proibição de 
contingenciamento de des-
pesas. Um desse dispositivos 
impediria o congelamento de 
recursos para a compra de 
vacinas contra o coronavírus. 
Para justificar o veto, o Exe-
cutivo alegou que a medida 
reduziria o espaço fiscal para 
despesas discricionárias.
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Ana Rita Albuquerque

Acesso à água e gênero

Adiado para 2022, por força da pandemia de Covid-19, 
o 9º Fórum Mundial da Água sobre “Segurança Hídri-

ca para a Paz e o Desenvolvimento” se realizará em Dacar, 
no Senegal, entre 21 e 26 de março de 2022.  A crise global 
de água no planeta, segundo especialistas, pode ser expli-
cada pela insustentabilidade dos ecossistemas aquáticos, 
pela governança dos serviços de água e saneamento, dentre 
outros fatores. Todavia, há séria desigualdade na repartição 
dos bens ambientais a exemplo da água, causada tanto pela 
injustiça social de acesso e de gestão sustentável, pela falta 
de solidariedade intergeracional, como também pela desi-
gualdade de gênero para o acesso e desfrute de bens.

O Fórum será uma oportunidade de repensar e propor 
soluções também para uma maior equidade no acesso à 
água nas questões de gênero. As mulheres ao redor do 
mundo gastam mais de 200 milhões de horas por dia co-
letando água. O objetivo de desenvolvimento sustentável 
(ODS 6) prevê o acesso igualitário à água até 2030. O tem-
po gasto para coletar água, segundo a Unicef, pode superar 
hora em áreas rurais na África Subsaariana.

Apesar das áreas mais afetadas pela escassez de água no 
mundo situarem-se na Ásia e na África, estudos indicam 
que, até 2050, cerca de 5,7 bilhões de pessoas no mundo 
podem ficar sem acesso à água potável. No Brasil, muitas 
pessoas não recebem água tratada, dentre estas, cerca de 
15 milhões de mulheres. Ademais, cerca de 27 milhões de 
mulheres brasileiras não têm acesso adequado aos serviços 
de saneamento básico.

Essa desigualdade e injustiça hídrica acabam por agravar 
o direito de acesso à água, que constitui um Direito Huma-
no Fundamental, garantia para uma sadia qualidade de vida. 
Por tais motivos, a lei de saneamento  14.026/2020 prevê 
metas para a universalização do acesso ao saneamento 
básico (art. 4º-A, IV), e a lei que instituiu a Política Nacional 
de Recursos Hídricos (9.433/1997) tem entre seus objetivos 
“assegurar à atual e às futuras gerações a necessária dispo-
nibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 
respectivos usos” (art. 2º, I).

O amplo acesso à água e ao saneamento poderia retirar 
cerca de 635 mil mulheres da pobreza, sendo a maior parte 
delas negras e jovens segundo dados do Instituto Trata 
Brasil. A falta de saneamento leva mais mulheres a se afas-
tarem do trabalho por questões de saúde bem como pode 
ser especialmente danoso para a mulher idosa. Além disso a 
rotina da mulher é mais afetada quando alguém adoece em 
casa por falta de saneamento.

O avanço no saneamento e a garantia de água potável a 
todos e a todas se faz necessário como concretização do di-
reito humano à água. É preciso enfatizar a inclusão da mu-
lher no debate climático, ocupando os espaços decisórios 
e de debate de políticas públicas a fim de expor a vulnera-
bilidade e invisibilidade das mulheres na seara ambiental e 
angariar especial atenção evitando os perigos de um estilo 
de vida insustentável por falta de acesso à água.

A discussão vem sendo aprimorada, e, sobre o tema de 
Água e Gênero e a participação das mulheres na gestão 
de recursos hídricos em Santa Catarina, haverá um curso 
virtual aos interessados, no dia 8 de março, podendo ser 
acessado em forms.gle/VsYcAwCV1Jyq5Xoz7

É essencial que esse importante debate acerca dos pro-
blemas hídricos não fique apenas para o Fórum Mundial. É 
valiosa a reflexão de todos e todas aproveitando a proximi-
dade do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e do Dia 
Mundial da Água, 22 de março. Na verdade, as soluções 
começam pelas escolhas diárias que fazemos em nosso 
estilo de vida, desde o simples descarte de lixo ou controle 
de vazão da água nas torneiras de nossas casas até a opção 
pelo desenvolvimento econômico que queremos, baseado 
ou não na sustentabilidade ambiental e na equidade hídrica 
com melhor repartição de recursos hídricos especialmente 
para as mulheres mais vulneráveis.

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

ERRATA - Eduarda Eneida de Castro Góes Bentes Jurema, Leiloeira Pública, 
devidamente matriculada na JUCERJA sob o nº 236, no exercício de suas 
atribuições, COMUNICA a todos os interessados, que o leilão APLBP03-21 
será realizado na data 23/03/2021 e não 16/03/2021, como publicado ante-
riormente, também irão a leilão sucatas inservíveis não identificadas. Desta 
forma, com a publicação da presente ERRATA adita-se e ratificam-se todos 
os demais termos contidos naquele Aviso de leilão anteriormente publicado.

Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios - CNPJ Nº 08.692.888/0001-82 - A Oliveira Trust Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. vem, por meio desta, na qualidade de 
Administradora do Cartão de Compra Supplier - Fundo de Investimento 
em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ sob o nº 08.692.888/0001-82 
(“FIDC Suppliercard”), informar que, em consonância a inteligência dos itens 
17.6.1, 22.11 e 22.13 do Regulamento do Fundo, o Cotista Subordinado 
Junior deliberou pela antecipação do pagamento do Resgate de Quotas 
Seniores com data de apuração no dia 1º de fevereiro de 2021. O resgate ora 
referido será realizado pela Administradora, por conta e ordem do Fundo, e 
ocorrerá no dia 01 de março de 2021 (segunda-feira).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDI-
NÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA ALIMENTAR

CNPJ 25.225.252/0001-40 / NIRE 33400055012
O Presidente da Sociedade Cooperativa ALIMENTAR, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais  Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do aconteci-
mento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita
por meios online, no dia  10 de março de 2021, em primeira convocação
às 18h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de
Cooperados Associados, em segunda às 19h00min com  metade mais 01
(um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
20h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias
Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada e Renúncia/
Saída de Cooperados. 2. Inclusão de Cargo na Diretoria. Ordinária: 1.
Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2020; 2. Relatório de
Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas
Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 5. Destinação das Sobras ou
Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 6. Eleição dos Membros do
Conselho Fiscal; 7. Eleição/Substituição de Diretores.

Volta Redonda/RJ, 01 de março de 2021.
EDILSON CID DUARTE SEGUNDO

DIRETOR PRESIDENTE

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO LIMITADA – SICOOB COOMPERJ
CNPJ: 04.694.278/0001-67 NIRE: 33.4.0004023-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECO-
NOMIA ECRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
LTDA. – SICOOB COOMPERJ, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, convoca os seus associados, que nesta data são em 
número de 4014 (quatro mil e quatorze), em condições de votar, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de forma 
mista, presencial em sua sede social à Rua Rodrigo Silva, nº 26, 9º andar 
e virtualmente, para a qual todos os associados receberão, por e-mail ou 
SMS as informações necessárias para que possam participar do debates e 
votações, no dia 29/03/2021, obedecendo aos seguintes horários e quórum 
para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que 
determina o estatuto social: 1- em primeira convocação, às 9:30, com a 
presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 2- em segun-
da convocação, às 10:30, com a presença de metade mais um do número 
total de associados; 3 - em terceira e última convocação, às 11:30, com 
a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre os 
seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: Alteração dos artigos 
3º, 14º, 15º e 70º do Estatuto Social para melhor explicitar, no art. 3º, II, 
quem pode se associar à cooperativa na sua área de admissão; no art. 14, 
§ 1º para reduzir o valor do capital mínimo de associação e prazo 
para integralização; no art. 15 para reduzir a capitalização mensal; e no 
art. 70 para aumentar os percentuais destinados ao Fundo de Reserva e ao 
FATES. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021

Virgílio Panagiotis Stavridis
Presidente do Conselho de Administração

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DE MADUREIRA

AV. ERNANI CARDOSO 152 SALA 206 CASCADURA
Tel.: (21) 2583-3525 - E-mail: mad02vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO COM PRA-
ZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRAN-
ÇA, MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL POLO I
- EDIFÍCIO POLO em face de ELZA MARIA TOLEDO TORRES MOTA
- PROCESSO Nº 0022560-43.2019.8.19.0202, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) JOAO FELIPE NUNES FERREIRA MOURAO – Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ELZA MARIA TOLEDO TORRES MOTA -
que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE PRESENCIAL:
O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que
será encerrado no dia 09/03/2021 às 13:00h, e, o Segundo Lei-
lão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encer-
rado no dia 16/03/2021 às 13:00h. O Leilão presencial será rea-
lizado na(s) data(s) e horário(s) supramencionado(s), no se-
guinte local: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros, na Av. Erasmo
Braga, 227, Sala 1008, Centro - Rio De Janeiro. DO BEM A SER
LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 234e) : Estra-
da do Portela nº 99, sala nº 722, em Madureira, nesta cidade –
CEP nº 21.351-050. Matriculado no 8º RGI sob o nº 16466 e inscri-
to na Prefeitura sob o nº 1375102-9 e C.L. 03514-7. (...) AVALIO
INDIRETAMENTE o bem acima descrito, com sua corresponden-
te fração ideal que lhe couber em R$180.000,00 (cento e oitenta
mil reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os inte-
ressados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, fican-
do o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (ELZA MARIA TOLEDO TOR-
RES MOTA) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889,
892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA
JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS
LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO.
CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janei-
ro, em 28 de janeiro de 2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da
Serventia, subscrevo __. (ass.) JOAO FELIPE NUNES FERREIRA
MOURAO – Juiz de Direito.

Imóveis comerciais tiveram 
estabilidade em janeiro

O preço médio de venda 
de salas e conjuntos comer-
ciais de até 200 m² perma-
neceu praticamente estável 
(+0,01%) em janeiro de 
2021, assim como o pre-
ço médio de locação desse 
segmento (+0,01%). Como 
resultado, ambos resulta-
dos do Índice FipeZap Co-
mercial foram inferiores às 
variações do IPCA/IBGE 
(+0,25%) e do IGP-M/
FGV (+2,58%) no período. 
No caso específico do preço 
médio de venda, os aumen-
tos observados em cidades 
como Campinas (+0,93%), 
Curitiba (+0,36%), São 
Paulo (+0,20%) contrasta-
ram com os recuos regis-
trados em outras localida-
des, a exemplo de Brasília 
(-1,24%), Belo Horizonte 
(-0,39%), Porto Alegre 
(-0,28%), Florianópolis 
(-0,28%) e Rio de Janei-
ro (-0,18%). Já no caso do 
preço médio de locação do 
segmento, Rio de Janeiro 
(-0,69%), Niterói (-0,39%) 
e Curitiba (-0,10%) regis-
traram variações negativas 
em janeiro, ao passo que 
as demais cidades moni-
toradas pelo Índice Fipe-
Zap Comercial apresen-
taram elevação no preço 
médio no mesmo período: 
Salvador (+1,03%), Bra-
sília (+0,99%), Campinas 
(+0,32%), Porto Alegre 
(+0,31%), Florianópolis 

(+0,31%), Belo Horizon-
te (+0,28%) e São Paulo 
(+0,04%).

O preço médio de venda 
comercial acumula queda 
nominal de 1,32% nos úl-
timos 12 meses, enquanto 
o preço médio de locação 
desse segmento exibe re-
cuo de 1,18%. Comparati-
vamente, ambos resultados 
são inferiores às variações 
acumuladas pelo IPCA/
IBGE (+4,56%) e pelo 
IGP-M/FGV (+25,71%) 
para esse recorte temporal. 
Entre as cidades monito-
radas, as maiores quedas 
envolvendo o preço médio 
de venda comercial foram 
registradas em: Brasília 
(-10,05%), Belo Horizon-
te (-3,79%), Rio de Janei-
ro (-3,47%), Porto Alegre 
(-3,12%), Niterói (-2,72%) 
e Curitiba (-0,24%). Quan-
to ao preço de locação, as 
cidades que apresentam as 
maiores quedas foram: Rio 
de Janeiro (-6,68%), Curiti-
ba (-4,48%), Belo Horizon-
te (-0,60%), Florianópolis 
(-0,54%), Brasília (-0,47%) 
e Salvador (-0,28%).

Em janeiro, o valor mé-
dio do m² de imóveis co-
merciais nas cidades moni-
toradas pelo Índice FipeZap 
Comercial foi de R$ 8.413/
m², no caso de imóveis co-
merciais anunciados para 
venda, e de R$ 37,07/m², 
entre aqueles destinados pa-

ra locação. Entre todas as 10 
cidades estudadas, São Pau-
lo se destacou com o maior 
valor médio tanto para ven-
da de salas e conjuntos co-
merciais de até 200 m² (R$ 
9.615/m²), quanto para lo-
cação de imóveis do mesmo 
segmento (R$ 44,12/m²). 
Comparativamente, no Rio 
de Janeiro, os preços mé-
dios de venda e de locação 
de salas e conjuntos comer-
ciais anunciados foram de 
R$ 9.275/m² e R$ 37,11/
m², respectivamente.

Em janeiro de 2021, o 
retorno médio do aluguel 
comercial (anualizado) foi 
calculado em 5,43% ao ano, 
superando a rentabilidade 
do aluguel do segmento 
residencial (4,69% ao ano), 
bem como o retorno médio 
real de aplicações financei-
ras de referência.

No caso de residências, 
a procura por imóveis com 
espaço para home office 
deve disparar em 2021. Da-
dos da plataforma Homer 
mostram que, para 45% dos 
profissionais do setor en-
trevistados, os imóveis que 
estarão no topo do ranking 
de procura neste ano serão 
os residenciais, com espa-
ço para home office, e em 
regiões mais centrais. 43% 
também apostam nos imó-
veis residenciais um pouco 
maiores para oferecer con-
forto no trabalho à distân-

cia, mas longe dos grandes 
centros, número bem supe-
rior aos 10% que acreditam 
que a busca por compac-
tos/estúdios será maior, e 
3% que apostam nos imó-
veis comerciais.

Segundo Livia Rigueiral, 
CEO do Homer, a pande-
mia acabou acelerando uma 
mudança no comportamen-
to das pessoas que o mer-
cado imobiliário já vinha 
notando. O home office, 
especificamente, desper-
tou nelas a necessidade de 
mais espaço para abrigar 
o “escritório”, e mais áre-
as de lazer para aproveitar 
os momentos de folga em 
tempos de distanciamento 
social. “O mercado precisa 
se adaptar rapidamente para 
atender essa nova deman-
da”, comenta a executiva.

Levantamento da Asso-
ciação Brasileira das Entida-
des de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip) revelou 
que entre janeiro e dezem-
bro de 2020, os financia-
mentos de imóveis com uso 
de recursos da poupança 
bateram R$124 bilhões, 
crescimento de 58% em 
relação a 2019. Não à toa, 
os corretores de imóveis 
estão otimistas quanto às 
vendas agora em 2021. 70% 
apostam que o aumento na 
compra de propriedades vai 
variar de 20% a até mais de 
50%.
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INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA  S/A
CNPJ 17.479.056/0001-73 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais) Demonstrações do resultado 
31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 

(Em milhares de reais, exceto o lucro/prejuízo líquido por ação)

Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional: A Investprev Seguros e Previdência S.A. (dora-
vante “Companhia) é uma sociedade de capital fechado com fins lucrativos, 
com autonomia administrativa e financeira, e tem como objetivo social operar 
em atividades de previdência complementar, renda e pecúlio, bem como de 
seguros do ramo vida em geral no território nacional, com sede à Av. Briga-
deiro Faria Lima, 3477, Torre B 2º andar, Itaim Bibi em São Paulo, estado de 
São Paulo – Brasil. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui a se-
guinte estrutura de controle acionário: 99,99% de Segpar Participações S/A 
e 0,01% de acionistas minoritários. A Companhia em 2020 otimizou proces-
sos com o intuito de maior agilidade na informação e redução de custos. A 
Companhia está exposta a riscos que são provenientes de suas operações e 
que podem afetar seus objetivos estratégicos e financeiros. Nesse contexto, 
o Processo de Gerenciamento de Riscos da Seguradora conta com a partici-
pação de áreas responsáveis por sua Governança Corporativa que, por sua 
vez, abrange desde a alta administração até as diversas áreas de negócios e 
produtos na identificação dos riscos, alinhadas com as melhores práticas de 
mercado. Em atendimento a Circular SUSEP nº 521/2015, um colaborador foi 
designado para a função de Gestor de Riscos, reportando-se diretamente à 
Diretoria Executiva. Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo 
Conselho da Diretoria em 23 de fevereiro de 2021. 2. Elaboração e apresen-
tação das demonstrações financeiras: a) Declaração de conformidade: 
A Circular SUSEP nº 517/2015 dispõe sobre as normas contábeis a serem 
observadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, en-
tidades abertas de previdência complementar e resseguradoras locais. As 
demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos desta, 
dos pronunciamentos técnicos, das orientações e das interpretações emiti-
das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e das normas do 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante “práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pela SUSEP”. A Companhia efetuou a segregação de itens patrimoniais en-
tre ativo e passivo circulante quando estes atendem às seguintes premissas: 
• Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consu-
mido no decurso normal do ciclo operacional da Companhia (12 meses); • 
Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; e • Espera-
-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço. Todos os 
itens que não atendem ao exposto acima foram classificados como “não cir-
culantes”. b) Base para mensuração: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas de acordo com o custo histórico, com exceção aos seguintes 
itens no balanço patrimonial: • Instrumentos financeiros mensurados pelo va-
lor justo por meio do resultado; • Provisões técnicas, mensuradas de acordo 
com as determinações da SUSEP. c) Comparabilidade: As demonstrações 
financeiras estão sendo apresentadas com informações comparativas de pe-
ríodos anteriores, conforme disposições do CPC 26(R1) e instruções do ór-
gão regulador. Para o balanço patrimonial e demais peças, a Companhia 
utilizou-se das informações constantes no período findo imediatamente pre-
cedente, 31 de dezembro de 2019. d) Continuidade: A Companhia possui 
recursos para dar continuidade em suas operações no futuro e, portanto, a 
mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em 
conta essa circunstância. Adicionalmente, a Administração não tem o conhe-
cimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significati-
vas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações 
financeiras foram preparadas com base nesse princípio. e) Moeda funcional 
e de apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas em re-
ais (R$), que é a moeda funcional da Companhia, e estão sendo apresenta-
das em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. A Compa-
nhia não possui ativos e passivos monetários denominados em moeda es-
trangeira na data do fechamento do balanço. f) Uso de estimativas e julga-
mentos: A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as 
normas homologadas pela SUSEP exige que a Administração registre deter-
minados valores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em esti-
mativa, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quan-
to a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das operações podem 
divergir dessas estimativas em função da subjetividade inerente ao processo 
de sua determinação, porém deve ser medido em bases confiáveis para que 
as demonstrações contábeis não sejam prejudicadas. Quando, entretanto, 
não puder ser feita uma estimativa razoável, o item não deve ser reconhecido 
na demonstração contábil. Estimativas e premissas são revistas periodica-
mente. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futu-
ros afetados. 3. Resumo das principais práticas contábeis: As principais 
práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras 
estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistente-
mente para todos os períodos comparativos apresentados. a) Classificação 
dos contratos de seguros e de investimento: As principais definições das 
características de um contrato de seguro estão descritas no pronunciamento 
técnico CPC 11 – Contratos de seguros, emitido pelo Comitê de Pronuncia-

mentos Contábeis. Além disso, a Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP estabeleceu critérios para identificação de um contrato de seguro. A 
definição de um contrato de seguro é quando a Companhia aceita um risco 
de um acontecimento futuro e incerto em troca da indenização ao segurado/
beneficiário, caso este risco ocorra. Os contratos de resseguro também são 
tratados da mesma forma como contratos de seguros por transferirem risco 
de seguro significativo. Nesse contexto, a Administração procedeu às devi-
das análises dos contratos emitidos com base nas normas supracitadas e 
não identificou contratos classificados como contratos de investimentos. b) 
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta 
movimento, aplicações financeiras resgatáveis cujo vencimento das opera-
ções seja igual ou inferior a 90 dias entre a data de aquisição e vencimento e 
com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado e que não 
afetem a vinculação com ativos garantidores. c) Instrumentos Financeiros: 
Ativos financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros nas se-
guintes categorias: • Valor justo por meio do resultado; • Mantidos até o ven-
cimento; • Disponíveis para venda; e • Empréstimos e recebíveis. A classifi-
cação dentre as categorias é definida pela Administração no momento inicial 
e depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. • Ativos financeiros 
designados a valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classi-
ficado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como 
mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reco-
nhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda, baseadas em seus valores justos de acordo com a 
gestão de riscos e estratégia de investimentos. Esses ativos são medidos 
pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas 
no resultado do exercício. • Ativos financeiros mantidos até o vencimento: 
São classificados nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a 
capacidade de manter esses ativos financeiros até o vencimento. Os investi-
mentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado 
deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. • Ativos fi-
nanceiros disponíveis para venda: Compreende os ativos financeiros não 
classificados em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconhecimen-
to inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam 
perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resul-
tados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um 
investimento é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abran-
gentes é transferido para o resultado. • Empréstimos e recebíveis: Compre-
ende, principalmente, os recebíveis originados de contratos de seguros, tais 
como os saldos de prêmios a receber de segurados, valores a receber e di-
reitos junto aos resseguradores. Após o reconhecimento inicial são mensura-
dos pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, a 
atualização monetária, menos perdas do valor recuperável, quando aplicá-
vel, são reconhecidos no resultado, quando incorridos, em receitas ou despe-
sas financeiras. • Determinação do valor justo: Os valores justos dos investi-
mentos com cotação pública são registrados com base nos preços divulga-
dos. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a 
Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação, que 
incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência 
a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de flu-
xos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que fa-
zem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o 
mínimo possível com informações geradas pela administração da própria 
Companhia. Redução ao valor recuperável (ativos financeiros): Um ativo tem 
perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um 
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo financeiro. A 
evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) 
perderam valor pelo atraso ou não pagamento por parte do devedor, indica-
ções de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o 
desaparecimento de um mercado ativo para o título. Além disso, para um 
instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor 
justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor 
recuperável. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta 
redutora do ativo correspondente. Quando um evento subsequente indica 
reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e re-
gistrada no resultado. Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos 
ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas pela reclassifica-
ção da perda cumulativa que foi reconhecida em outros resultados abrangen-
tes no patrimônio líquido para o resultado. A perda cumulativa que é reclas-
sificada de outros resultados abrangentes para o resultado é a diferença en-
tre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de 
principal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer redução por perda de 
valor recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer 
recuperação subsequente no valor justo de um ativo financeiro disponível 
para venda para o qual tenha sido registrada perda do valor recuperável, é 
reconhecida em outros resultados abrangentes. Passivos financeiros: Com-

preende, substancialmente, fornecedores, contas a pagar e as contas que 
compõem o grupo “débitos com operações de seguros”, que são reconheci-
dos, inicialmente, ao valor justo. Após reconhecimento inicial são mensura-
dos pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, a 
atualização monetária e a variação cambial, quando aplicáveis, são reconhe-
cidos no resultado quando incorridos. d) Prêmios de seguros: Os prêmios a 
receber e as respectivas despesas de comercialização são registrados pelo 
seu valor futuro, deduzido dos juros a apropriar que são reconhecidos pelo 
regime de competência como receitas financeiras. A redução ao valor recu-
perável é calculada para cobrir as perdas esperadas na realização dos crédi-
tos com prêmios de seguros, e a mesma é constituída em sua totalidade, 
quando o período de inadimplência for superior a 60 (sessenta) dias da data 
do vencimento do crédito, e o seu montante corresponderá o total por deve-
dor, independente de parcelas vincendas. e) Custo de aquisição diferido 
(DAC): Os custos de aquisição diferidos são comissões de corretagem, de 
agenciamento e outros custos de angariação diferida e são amortizadas de 
acordo com o prazo de vigência das apólices e/ou contratos. f) Investimen-
tos: Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, 
incluindo custos da transação. Propriedades para investimento são baixadas 
quando vendidas ou quando a propriedade de investimento deixa de ser per-
manentemente utilizada e não se espera nenhum benefício econômico futuro 
da sua venda. Eventuais ganhos ou perdas na baixa ou alienação de proprie-
dade de investimento são reconhecidos na demonstração do resultado no 
ano da referida baixa ou alienação. Transferências são realizadas para a 
conta de propriedade de investimento, ou desta conta, apenas quando hou-
ver uma mudança no seu uso, evidenciada pelo término da ocupação pelo 
proprietário, início de arrendamento mercantil para outra parte ou conclusão 
da construção ou incorporação. Para uma transferência de propriedade de 
investimento para propriedade de uso próprio, o custo presumido para fins de 
contabilização subsequente corresponde ao valor justo na data da mudança 
no seu uso. Se o imóvel de uso próprio se tornar uma propriedade de inves-
timento, a Companhia contabiliza a referida propriedade de acordo com a 
política descrita no item de imobilizado até a data da mudança no seu uso. 
Quando a Companhia conclui pelos próprios meios a construção ou incorpo-
ração de uma propriedade de investimento, qualquer diferença entre o valor 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Senhores Acionistas, A Investprev Seguros e Previdência S.A., em cumpri-
mento às disposições legais e estatutárias, coloca à disposição de V.Sas. 
para apreciação, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores 
Independentes relativos ao exercício de 2020. As demonstrações financeiras 
foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela SUSEP – Superinten-
dência de Seguros Privados, conjugadas com as normas emitidas pelo CNSP 
– Conselho Nacional de Seguros Privados. DESEMPENHO ECONÔMICO – 
FINANCEIRO: Em 2020 a Investprev apresentou prejuízo de R$ 1.601mil.  
Nas operações de Seguros os prêmios ganhos atingiram R$ 12.693mil e 
os sinistros ocorridos somaram R$ 2.457mil. As provisões técnicas em de-
zembro/2020, totalizaram R$ 43.085mil, com uma necessidade de cobertura 
das mesmas de R$ 34.525mil e recursos garantidores de R$ 45.379mil, o 
que demonstra a sólida capacidade da empresa de garantir suas reservas. 
Outro fator a destacar é o impacto na rentabilidade financeira da cia, fato 
este motivado pela queda da taxa de juros básica da economia em 2020 
e no crescimento significativo do IGPM. Diante do enfrentamento de uma 
emergência na saúde pública e de incertezas na economia global devido à 
Covid-19, o Grupo Investprev vem adotando ações para minimizar a expo-
sição de clientes e empregados ao contágio e contribuir com a manutenção 
da atividade econômica. Ao longo do primeiro semestre, diversas medidas 
foram tomadas em relação às rotinas operacionais. Buscando a manutenção 
da saúde e bem-estar do corpo funcional, cabe mencionar o destacamento 
de colaboradores para home office, em especial daqueles que se enquadram 
nos grupos de risco, sem prejuízo à continuidade das atividades, definição 
de protocolos de prevenção e a produção de material para orientação aos 
colaboradores. A Investprev Seguros e Previdência S.A comunica que o pro-
cesso de transferência do controle acionário oriundo do Leilão Extrajudicial, 
devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil nos termos do Ofício 
7831/2015-BCB/DELIQ, Pe nº 63.636, de 19 de maio de 2015, foi autorizado 
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a transferência das 
ações em Livro próprio ocorreu em julho/2020, quando a SEGPAR PAR-
TICIPAÇÕES S.A, sociedade por ações, com sede na Praia de Botafogo, 
440, 6º andar, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 20.404.895/0001-37 passou a deter o controle direto 
de 99,99% das ações representativas do Capital Social da Investprev. Rea-
firmamos nosso compromisso em continuar a construir esta empresa com 
vistas a torná-la cada vez mais importante no mercado segurador, nos espe-
cializando na elaboração de novos produtos que atendam as demandas do 
consumidor final. GOVERNANÇA CORPORATIVA: A companhia adota as 
melhores práticas de governança corporativa, com o objetivo de preservar 
seu valor e assegurar seu crescimento, baseado na ética para a realização 
de seus negócios. Na busca pela constante evolução de seu ambiente de 
controle, os administradores investem constantemente em tecnologia, no 
aprimoramento de seus processos internos e na qualificação de seu quadro 
de colaboradores, provendo assim os recursos necessários à identificação e 
respostas adequadas aos riscos, considerando a natureza, escala e comple-
xidade de suas operações. Dessa forma, os aspectos relacionados à gestão 
de riscos, controles internos e conformidade regulatória estão presentes na 
rotina da companhia, de modo a refletir a responsabilidade corporativa como 
premissa da administração na condução de suas operações, tendo em vista 
a continuidade e sustentabilidade dos negócios. Por fim, após a aprovação 
da transferência do controle acionário pela Superintendência de Seguros Pri-
vados, ocorridas no exercício fiscal em questão, iniciou-se um processo de 
integração que visa obter sinergia entre diretrizes, práticas e recursos, o que 
contribuirá de forma relevante para o aprimoramento e evolução de sua es-
trutura de governança corporativa. CONTROLES INTERNOS: A Sociedade, 
visando o atendimento à Circular SUSEP n° 249/04, alterada pela Circular 
SUSEP n° 363/08, mantem contrato de Auditoria Interna com a Carraro e As-
sociados Auditores Independentes, no intuito de aferir a manutenção de seus 
procedimentos de controles internos. Todos os procedimentos necessários 
ao pleno atendimento à Circular SUSEP n° 517/15, alterada pela Circular 
SUSEP n° 521/15, foram observados, estando a Sociedade resguardada por 
um Sistema de Controles Internos em funcionamento, disponibilizado, via 
Intranet, para todos os colaboradores, contendo manuais, organogramas e 
fluxogramas que permeiam os processos e a estrutura da Sociedade, aten-
dendo às determinações previstas neste normativo.  A sociedade possui 
uma estrutura de gestão de riscos compatível com o tamanho, natureza e 

complexidade de suas operações, conforme requerido pela Circular SUSEP 
521/2015. Essa estrutura está alinhada com o Sistema de Controles Internos 
da empresa, que é voltado para a mitigação de riscos, eficiência de suas 
operações, a geração de relatórios financeiros íntegros e a observância às 
normas internas e externas, sendo este mantido em contínuo aprimoramen-
to.  PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO: O grupo Segurador Invest-
prev, formado pelas coligadas; Investprev Seguros e Previdência, Investprev 
Seguradora e Invest Capitalização, promove periodicamente a atualização 
de todos os níveis de colaboradores, em todas suas empresas, visando ca-
pacitá-los, de acordo com as determinações da Lei 9.613 de 1998, alterada 
pela Lei nº 12.683 de 2012 e Circular SUSEP 445/12. Esta atualização in-
sere as rotinas operacionais e faz parte integrante do Sistema de Controles 
Internos do grupo. CAPITAL MÍNIMO – RESOLUÇÃO CNSP N° 321/2015: 
A Companhia está totalmente adequada quanto aos índices de solvência 
determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, quanto às exigências da 
Resolução CNSP nº 321, que estipula o PLA – Patrimônio Líquido Ajustado 
superior ao CMR – Capital Mínimo Requerido, bem como apresenta liquidez 
em relação ao CR – Capital de Risco. DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FI-
NANCEIRA: Em atenção ao disposto na Circular SUSEP n° 517/15 de 30 de 
julho de 2015, a Investprev Seguros e Previdência declara possuir capacida-
de financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados 
na categoria “mantidos até o vencimento”. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao 
findar este exercício, reafirmamos nossa crença no comportamento ético, 
respeitando as Leis e Diretrizes que norteiam nossa atividade, que são os 
balizadores de nossa atuação na direção da Empresa.  Aproveitamos para 
agradecer aos nossos acionistas, clientes e aos nossos colaboradores, que 
contribuíram para a realização dos projetos da Empresa, transformando em 
realidade os nossos ideais.

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2021.

A Diretoria.

Passivo Nota dez/2020 dez/2019
Circulante  32.362  94.025 
Contas a Pagar  923  2.853 
Obrigações a Pagar  189  951 
Impostos e Encargos Sociais a Recolher  75  84 
Encargos Trabalhistas  131  144 
Impostos e Contribuições  18  1.674 
Outras Contas a Pagar  510  0 
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros  1.421  1.407 
Prêmios a Restituir  -  1 
Operações com Resseguradoras  91  65 
Corretores de Seguros e Resseguros  823  725 
Outros Débitos Operacionais  507  616 
Débitos de Operações com Previdência 
Complementar  9  9 
Outros Débitos Operacionais  9  9 
Depósitos de Terceiros 12  1.024  746 
Provisões Técnicas - Seguros 13  4.650  68.152 
Pessoas  3.346  66.937 
Vida Individual  122  56 
Vida com Cobertura por Sobrevivência  1.182  1.159 
Provisões Técnicas - Previdência 
  Complementar 13  24.335  20.857 
Planos Bloqueados  2.301  1.889 
Planos Não Bloqueados  14.492  11.367 
PGBL/PRGP  7.542  7.601 

Passivo não Circulante  14.997  12.711 
Contas a Pagar  192  2 
Tributos Diferidos  -  2 
Outras Contas a Pagar  192  - 
Provisões Técnicas - Previdência 
 Complementar 13  14.100  12.098 
Planos Bloqueados  2.427  2.267 
Planos Não Bloqueados  11.673  9.831 
Outros Débitos 14  705  611 
Provisões Judiciais  705  611 
Patrimônio Líquido 16  21.119  22.747 
Capital Social  23.700  23.700 
Reservas De Capital  4  4 
Reservas De Lucros  483  483 
Ajuste de Avaliação Patrimonial  (7)  20 
Lucros ou Prejuízos Acumulados  (3.061)  (1.460)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  68.478  129.482 

ATIVO Nota nº dez/2020 dez/2019
Circulante 13.774 87.969
Disponível 261 145
Caixa e Bancos 261 145

Aplicações 5 8.576 82.856
Créditos das Operações com Seguros e 
Resseguros 314 153
Prêmios a Receber 6 314 153

Créditos das Operações com Previdência 
Complementar 1.085 613
Valores a Receber 7 1.085 613
Outros Créditos Operacionais  165 92

Ativo de Resseguro e Retrocessão 38 55
Títulos e Créditos a Receber 8 3.273 3.974
Títulos e Créditos a Receber 1.394 1.097
Créditos Tributários e Previdenciários 572 2.143
Depósitos Judiciais e Fiscais 101 635
Assistência Financeira a Participantes 1.082 -
Outros Créditos 124 99

Empréstimos e Depósitos Compulsórios 11 11
Despesas Antecipadas 3 19
Custos de Aquisição Diferidos 48 51
Seguros 7 7
Previdência 41 44

Ativo Não Circulante 54.704 41.513
Realizável a Longo Prazo 54.370 41.027
Aplicações 5 45.889 37.696
Títulos e Créditos a Receber 8 8.481 3.331
Depósitos Judiciais e Fiscais 5.617 3.331
Assistência Financeira a Participantes 2.864 -

Investimentos 9 289 231
Participações Societárias 286 228
Outros investimentos 3 3

Imobilizado 10 31 182
Bens Móveis 31 102
Outras Imobilizações - 80

Intangível 14 73
Outros Intangíveis 14 73

Total do Ativo 68.478 129.482

Nota nº dez/2020 dez/2019
Prêmios Emitidos 5.547 11.822
(+) Contribuições para Cobertura de Riscos 7.692 5.745
(+/-) Variações das Provisões Técnicas de Prêmios (546) (775)
(=) Prêmios Ganhos 18 a 12.693 16.792
(+) Receita com Emissão de Apólices - 2.145
(-) Sinistros Ocorridos 18 b (2.457) (8.085)
(-) Custos de Aquisição 18 c (480) (449)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais 18d 1.513 312
(+/-) Resultado com Operações de Resseguro (106) (121)
(+) Rendas de Contribuições e Prêmios 43 37
(-) Constituição da Provisão de Benefícios a Conceder (787) 572
(=) Receitas de Contribuições e Prêmios de VGBL (744) 609
(+/-) Variação de Outras Provisões Técnicas (1.754) 1.147
( - ) Despesas com Benefícios (5.184) (3.344)
(-) Custos de Aquisição 18 c (856) (425)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais 18d 524 977
(-) Despesas Administrativas 18 e (4.968) (7.338)
(-) Despesas com Tributos 18 f (899) (999)
(+) Resultado Financeiro                        18 g 1.348 4.355
(+) Resultado Patrimonial - -
(=) Resultado Operacional (1.370) 5.576
(+) Ganhos ou Perdas com Ativos Não Correntes (25) 1.286
(=) Resultado Antes dos Tributos e Participações (1.395) 6.862
(-) Imposto de Renda 18 h - (856)
(-) Contribuição Social 18 h - (702)
(-) Participações Sobre o  Lucro (206) (252)
(=) Lucro Líquido / Prejuízo  (1.601) 5.052
(/) Quantidade de Ações 235.075 235.075
(=) Lucro Líquido / Prejuízo por Ação (6,81) 21,49
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos resultados abrangentes  
31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 

 (Em milhares de reais)
dez/2020 dez/2019

Prejuízo / Lucro líquido do exercício (1.601) 5.052
Outros resultados abrangentes (6) 21
Efeitos tributários sobre os resultados abrangentes (45%) - (9)
Variação líquida no valor justo de ativos financeiros  
 disponíveis para venda (1.607) 12
Resultado abrangente do exercício, líquido dos impostos (1.607) 5.064
Resultado abrangente do exercício atribuível aos:   

Acionistas (1.607) 5.064
Quantidade de Ações 235.075 235.075
Lucro Líquido por Ação (6,84) 21,54

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro 2019 

 (Em milhares de reais, exceto o lucro/ prejuízo líquido por ação)
dez/2020 dez/2019

Atividades Operacionais
Lucro/Prejuízo líquido do período  (1.601)  5.052 
Ajustes para:
  Depreciação e amortizações  60  69 
  Perda (reversão de perdas) por redução ao valor 
    recuperável dos ativos  753  (1.442)
  Perda (Ganho) na alienação de imobilizado e intangível          39  (1.235)
  Outros Ajustes  -  - 
Variação nas contas patrimoniais:  1.256  (2.797)
 Ativos financeiros  66.087  (1.682)
 Créditos das operações de seguros e resseguros  (224)  701 
 Créditos das operações de previdência complementar    (1.225)  1.056 
 Ativos de resseguro  17  (4)
 Créditos fiscais e previdenciários  1.965  2.882 
 Depósitos judiciais e fiscais  (1.752)  (58)
 Despesas antecipadas  16  4 
 Custos de Aquisição Diferidos  3  (3)
 Outros ativos  (4.279)  96 
 Impostos e contribuições  (1.615)  (1.150)
 Outras contas a pagar  (404)  (1.664)
 Débitos de operações com seguros e resseguros  14  260 
 Depósitos de terceiros  278  (751)
 Provisões técnicas - seguros e resseguros  (63.500)  (185)
 Provisões técnicas - previdência complementar  5.479  (2.489)
 Provisões judiciais  95  (184)
 Outros passivos  301  374 
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações  507  (353)
   Juros pagos  (50)  (47)
    Imposto sobre o lucro pagos  (394)  (1.798)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades
  Operacionais  63  (2.198)
Atividades de Investimento
Recebimento pela Venda:
 Imobilizado  51  2.188 
 Intangível  60  18 
Pagamento pela Compra:
 Investimentos  (58)  (6)
 Imobilizado  -  (9)
 Intangível  -  (2)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de
   Investimento  53  2.189 
 Aumento/(redução) Líquido(a) de Caixa e 
   Equivalentes de Caixa  116  (9)
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período  145  154 
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período  261  145 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Capital Reservas Reservas Ajuste com títulos Lucros ou prejuízos
 Social de Capital de Lucros e valores Mobiliários Acumulados Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 23.700 4 467 (336) (6.472) 17.363
Ajuste de Exercícios Anteriores 16 (40) (24)
Ajuste com Títulos e Valores Mobiliários: 356 356
Resultado Líquido do Período 5.052 5.052
Saldos em 31 de dezembro de 2019 23.700 4 483 20 (1.460) 22.747
Ajuste Com Títulos e Valores Mobiliários: (27) (27)
Resultado Líquido Do Período (1.601) (1.601)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 23.700 4 483 (7) (3.061) 21.119 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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justo da propriedade naquela data e o seu valor contábil anterior é reconhe-
cida na demonstração do resultado. g) Imobilizado: O ativo imobilizado de 
uso próprio utilizado na condução dos negócios da Companhia compreende: 
imóveis de uso próprio, equipamentos, móveis, máquinas, utensílios e veícu-
los. O imobilizado de uso próprio é demonstrado ao custo histórico. O custo 
do ativo imobilizado é reduzido por depreciação acumulada do ativo (exceto 
para terrenos, cujo ativo não é depreciado) até a data de 31 de dezembro de 
2020. O custo histórico do ativo imobilizado compreende gastos que são di-
retamente atribuíveis para aquisição dos itens capitalizáveis e para que o 
ativo esteja em condições de uso. Gastos subsequentes são capitalizados 
ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecidos como um componente 
separado do ativo imobilizado, somente quando é provável que benefícios 
futuros econômicos associados com o item do ativo irão fluir para a Compa-
nhia e o custo do ativo possa ser avaliado com confiabilidade. Quando ocor-
re a substituição de um determinado componente ou “parte” de um compo-
nente, o item substituído é baixado, apropriadamente. Todos os outros gas-
tos de reparo ou manutenção são registrados no resultado do período con-
forme incorridos. A depreciação de itens do ativo imobilizado é calculada 
pelo o método pro rata die e conforme o período de vida útil estimada dos 
ativos (os terrenos não são depreciados). O valor contábil de um item do 
ativo imobilizado é baixado imediatamente se o valor recuperável do ativo for 
inferior ao valor contábil do ativo. As taxas anuais de depreciação utilizadas 
pela Companhia são: 10% para móveis, máquinas, utensílios, equipamentos 
de comunicação e segurança e de 20% para veículos e sistema de proces-
samento de dados. h) Intangível: Ativos intangíveis com vida definida são 
amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda 
por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de 
valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para os ati-
vos intangíveis com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada 
exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado 
dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizados por 
meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, 
sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de 
ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do re-
sultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intan-
gível. i) Redução ao valor recuperável dos ativos não financeiros: A ad-
ministração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o obje-
tivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, opera-
cionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contá-
bil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deteriora-
ção ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Pelas análises e 
julgamento efetuados, a conclusão da Administração é de que não é neces-
sária a constituição de uma provisão para redução ao valor recuperável de 
seus ativos não financeiros. j) Contratos de arrendamento mercantil: Os 
contratos de arrendamento mercantil (leasing) são classificados em dois 
grandes grupos: operacionais e financeiros. O fator determinante para essa 
classificação, conforme CPC 06(R1) – Operação de arrendamento mercantil 
é a transferência dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem. • 
Arrendamentos operacionais: A Companhia possui contratos de arrenda-
mento de aluguel da sala para a sede administrativa da Companhia. A Com-
panhia, como arrendatário, determinou com base na avaliação dos termos e 
condições dos contratos firmados, que não retém todos os riscos e benefí-
cios associados ao contrato, portanto, contabiliza as operações como arren-
damento operacional. Os pagamentos feitos pela Companhia referente aos 
arrendamentos operacionais são reconhecidos como despesa pelo método 
linear pelo período de vigência do contrato. • Arrendamentos financeiros: 
Durante o período de divulgação não existiam contratos de arrendamento 
mercantil financeiro vigentes na Companhia. k) Provisões Técnicas: As 
provisões técnicas são constituídas e calculadas em consonância com as 
determinações e os critérios estabelecidos pelo CNSP e pela SUSEP, e es-
tão assim resumidas: • Seguros: A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) 
é constituída pela parcela do prêmio correspondente ao período de risco a 
decorrer, calculada pelo método “pro rata die” e atualizada monetariamente, 
quando aplicável. A Companhia constitui provisão relativa a riscos vigentes e 
não emitidos (RVNE), cujo valor foi determinado com base em cálculos atu-
ariais que levaram em conta a experiência histórica e metodologia prevista 
em nota técnica atuarial para prêmios emitidos em atraso mas com período 
a decorrer. A provisão de sinistros a liquidar (PSL) e a provisão de despesas 
relacionadas – PDR são constituídas por estimativa de pagamentos prová-
veis, possíveis e remotos, líquidos de recuperações de cosseguro cedido, 
determinada com base nos avisos de sinistros / despesas recebidos até a 
data do balanço e atualizada monetariamente nos termos da legislação. Nos 
valores lançados em PSL – Judicial estão contidos os juros e atualizações 
monetárias devidas. O estoque de processos judiciais está sendo auditado e 
implementado controle informatizado, com sólidos investimentos em siste-
mas, processos e equipe, para segregar as informações por rubrica. A IN-
VESTPREV Seguros e Previdência constitui em 31/12/2020 o ajuste de IB-
NER para complementar a PSL referente aos sinistros judiciais, o qual foi 
obtido através da construção dos triângulos de Run-Off, conforme previsto 
em Nota Técnica Atuarial. A provisão de sinistros ocorridos mas não avisa-
dos (IBNR) é constituída mensalmente para garantir o montante esperado de 
sinistros já ocorridos e ainda não avisados até a data base de cálculo. Seu 
valor é apurado mediante a aplicação de metodologia própria baseada na 
estimativa do percentual médio ponderado, obtido através da construção de 
um modelo de triângulo de Run-Off, conforme previsto em Nota Técnica Atu-
arial. • Previdência: As provisões matemáticas representam os valores das 
obrigações assumidas sob a forma de planos de renda, pensão e pecúlio e 
são calculadas segundo o regime financeiro previsto contratualmente por e 
sob responsabilidade de atuário legalmente habilitado, registrado no Instituto 
Brasileiro de Atuária (IBA). As provisões matemáticas representam o valor 
presente dos benefícios futuros, estimados com base em métodos e pressu-
postos atuariais. A provisão matemática de benefícios a conceder (PMBaC) 
refere-se aos participantes cuja percepção dos benefícios ainda não foi ini-
ciada e a provisão matemática de benefícios concedidos (PMBC) refere-se 
àqueles já em gozo de benefícios. Os encargos financeiros creditados às 
provisões técnicas são classificados como “despesas financeiras”. As provi-
sões que estão vinculadas aos seguros de vida com cobertura de sobrevi-
vência (VGBL) e aos planos de previdência da modalidade “gerador de be-
nefícios livres” (PGBL), representam o montante das contribuições efetuadas 
pelos participantes, líquidas de carregamentos e de outros encargos contra-
tuais, acrescidas dos rendimentos financeiros gerados pela aplicação dos 
recursos em fundos de investimentos especialmente constituídos (FIE’s). A 
provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pela parcela do prê-
mio correspondente ao período de risco a decorrer, calculada pelo método 
“pro rata die” e atualizada monetariamente, quando aplicável. A provisão de 
sinistros a liquidar (PSL) e a provisão de despesas relacionadas – PDR são 
constituídas por estimativa de pagamentos prováveis, possíveis e remotos, 
líquidos de recuperações de cosseguro cedido, determinada com base nos 
avisos de sinistros / despesas recebidos até a data do balanço e atualizada 
monetariamente nos termos da legislação. Nos valores lançados em PSL – 
Judicial estão contidos os juros e atualizações monetárias devidas. O esto-
que de processos judiciais está sendo auditado e implementado controle in-
formatizado, com sólidos investimentos em sistemas, processos e equipe, 
para segregar as informações por rubrica. A INVESTPREV Seguros e Previ-
dência constitui em 31/12/2020 o ajuste de IBNER para complementar a PSL 
referente aos sinistros judiciais, o qual foi apurado com base no histórico de 
insuficiência apontado nos testes de consistência. A provisão de sinistros 
ocorridos mas não avisados (IBNR) é constituída mensalmente para garantir 
o montante esperado de sinistros já ocorridos e ainda não avisados até a 
data base de cálculo. Seu valor é apurado mediante a aplicação de metodo-
logia própria baseada na estimativa do percentual médio obtido através do 
histórico verificado nos testes de consistência, conforme previsto em Nota 
Técnica Atuarial. A provisão de resgates e outros valores a regularizar (PVR) 
abrange os valores referentes aos resgates a regularizar, às devoluções de 
prêmios ou fundos, às portabilidades solicitadas e, por qualquer motivo, ain-
da não transferidas para a seguradora ou EAPC receptora e aos prêmios 
recebidos e não cotizados. A provisão complementar de cobertura (PCC) é 
constituída quando for constatada insuficiência nas provisões técnicas, con-
forme valor apurado no Teste de Adequação do Passivo (TAP), de acordo 
com o disposto na Circular SUSEP n° 517/15. As principais premissas de 
cálculo são: Tábua de Mortalidade BR-EMS 2015, segregada por sexo, Inde-
xador monetário do plano e taxa de juros livre de risco (ETTJ), com base na 
metodologia proposta pela SUSEP, usando as curvas de juros de taxa pré-
-fixada e cupom de IPCA. l) Teste de adequação dos passivos – TAP 
(“LAT – Liability Adequacy Test”): Conforme disposto na Circular SUSEP 
Nº 517/2015, que instituiu o teste de adequação de passivos para fins de 
elaboração das demonstrações financeiras e definiu regras e procedimentos 
para a sua realização, a seguradora deve avaliar se o seu passivo está ade-
quado, utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa futuros de seus 
contratos e certificados. Se a diferença entre o valor das estimativas corren-
tes dos fluxos de caixa e a soma do saldo contábil das provisões técnicas na 
data base, deduzida dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangí-
veis diretamente relacionados às provisões técnicas resultar em valor positi-
vo, caberá à sociedade supervisionada reconhecer este valor na Provisão 
Complementar de Cobertura (PCC), quando a insuficiência for proveniente 
das provisões de PPNG, PMBaC e PMBC, as quais possuem regras de cál-
culos rígidas, que não podem ser alteradas em decorrência de insuficiências. 
Os ajustes decorrentes de insuficiências nas demais provisões técnicas apu-
radas no TAP devem ser efetuadas nas próprias provisões. O TAP não se 
aplica aos contratos e certificados relativos aos ramos DPVAT, DPEM e Se-
guro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação. O teste foi elaborado 
bruto de resseguro e para a sua realização a seguradora considerou a seg-
mentação estabelecida pela Circular SUSEP Nº 517/2015: • Seguros de 
Pessoas:

Ramos de seguro
0977 - Prestamista
0982 - Acidentes Pessoais
0993 - Vida em Grupo
1381 - Acidentes Pessoais
1391 - Vida
A taxa de sinistralidade média aplicada ao Teste de Adequação de Passivos 
de 31 de dezembro de 2020 foi de 65% para os ramos de seguros de Pes-
soas. • Previdência:
Grupo Descrição

1 Capitalização | PGBL | Sobrevivência/Acumulação
2 Capitalização | TRADICIONAL | Invalidez
3 Capitalização | TRADICIONAL | Morte - Pecúlio
4 Capitalização | TRADICIONAL | Morte - Pensão
5 Capitalização | FGB | Sobrevivência/Acumulação
6 Capitalização | TRADICIONAL | Sobrevivência/Acumulação
7 Capitalização | VGBL | Sobrevivência/Acumulação
8 Repartição de Capitais de Cobertura | TRADICIONAL | Invalidez
9 Repartição de Capitais de Cobertura | TRADICIONAL | Morte - Pensão
10 Repartição Simples | TRADICIONAL | Morte - Pecúlio

Para a elaboração dos fluxos de caixa considerou-se as estimativas de prê-
mios/contribuições, sinistros/benefícios e despesas, mensurados na data 

base de dezembro de 2020, descontados pela relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ), com base na metodologia proposta pela 
SUSEP e a tábua BR-EMS versão 2015 (M/F). Do ponto de vista global, as provisões da INVESTPREV Seguros e Previdência se mostraram adequadas 
em todas as segmentações, inclusive para os planos Tradicionais em fase de benefício concedido (PMBC) que, em 31 de dezembro de 2020, manteve-se 
na Provisão Complementar de Cobertura (PCC), o saldo de R$ 1,70 milhão. Nas segmentações de seguros, as provisões de prêmios e sinistros apresen-
taram boa margem de suficiência para cobrir todas as despesas de sinistros futuros e despesas relacionadas à gestão e à comercialização das apólices.
[TABELA I] PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES REGISTRADOS DE PPNG

Tipo de Produto
(A)

PPNG Constituída Líquida do CAD
Diretamente Relacionado à PPNG

(B)
Valor Presente do Fluxo de Caixa Relacionado à PPNG

(C)
PCC-PPNG

Seguro Danos 0 0 0
Seguro Pessoas 100 82 (18)

Previdência 94 56 (38)

Total (D) (E) (F)
194 138 0

[TABELA II] PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES REGISTRADOS DE PMBAC DE PRODUTOS DE ACUMULAÇÃO

Tipo de 
Plano

Garantia no 
Diferimento

Excedente Fi-
nanceiro no Di-
ferimento (Até 
50 %; Maior ou 

Igual a 50%)

Base Técnica Para Con-
versão Em Renda

Excedente 
Financeiro na 

Concessão 
(Até 50 %; 

Maior ou Igual 
a 50%)

Produtos De Acumulação  
(Prêmios/Contribuições Registrados)

(A) (B) (C) (D)
Pmbac  

Constituída
PEF  

Relacionada  
Constituída

Valor Presente do 
Fluxo de Caixa  

Relacionado À Pmbac
PCC-PMBAC 

CV

FGB IGPM+6% - AT49 M + IGP-
M/FGV + 6% - 1.991 0 1.898 (93)

PGBL - - AT83 M + IGP-
M/FGV + 4% - 6.740 0 4.968 (1.773)

PGBL - - AT2000 male suavizada 
10% + IGP-M/FGV + 0% - 662 0 466 (196)

VGBL - - AT2000 male suavizada 
10% + IGP-M/FGV + 0% - 1.157 0 943 (214)

VGBL - - AT2000 male suavizada 
10% + IGP-M/FGV + 4% - 1 0 0 (1)

Total - - - - (E) (F) (G) (H)
10.551 0 8.275 0

[TABELA III] PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES REGISTRADOS E NÃO REGISTRADOS DE PMBAC DE PRODUTOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO

Tipo de 
Plano Cobertura Base Técnica Tipo de  

Pagamento

Produtos de Benefício Definido
(A) (B) (C) (D) (E)

PMBAC  
Constituída

Valor 
Presente 

do Fluxo de 
Caixa Rela-
cionado à 
PMBAC

PDR de 
PMBAC 

Constituída

Valor Presente do 
Fluxo de Caixa Re-
lacionado à PDR de 

PMBAC

PCC-PMBAC 
BD

Pecúlio Morte CSO58 + IGP-M/
FGV + 6% Único 2.687 2.431 1 0 (257)

Pensão Morte CSO58 + IGP-M/
FGV + 6% Renda 108 85 0 1 (23)

Renda Invalidez
ÁLVARO VIN-
DAS + IGP-M/

FGV + 6%
Renda 3 1 1 0 (2)

Renda Sobrevivên-
cia

AT49 M + IGP-
M/FGV + 6% Renda 388 538 2 1 150

Total - - - (F) (G) (H) (I) (J)
3.186 3.055 4 2 0

[TABELA IV.A] PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO REGISTRADOS DE PPNG

Tipo de Produto
(A)

Valor Presente do Fluxo de Caixa Relacionado à PPNG  
Futura de Prêmios não Registrados (Saídas – Entradas)

Seguro Danos 0
Seguro Pessoas * (632)

Previdência (229.123)

Total (B)
(229.755)

[TABELA IV.B] PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO REGISTRADOS DE PMBAC DE PRODUTOS DE ACUMULAÇÃO

Tipo de 
Plano

Garantia no 
Diferimento

Excedente  
Financeiro  

no Diferimento (até 
50 %; maior ou igual 

a 50%)

Base Técnica Para Reversão  
em Renda

Excedente  
Financeiro  

na Concessão  (até 
50 %; maior ou igual 

a 50%)

(D)
Valor Presente do Fluxo de Caixa  

Relacionado à PMBAC Futura de Prêmios 
não Registrados, Incluindo Despesas e 

Carregamentos (Saídas – Entradas)
PGBL - - AT2000 male suavizada 10% + 

IGP-M/FGV + 0% - 0

PGBL - - AT83 M + IGP-M/FGV + 4% - 0
FGB IGPM+6% - AT49 M + IGP-M/FGV + 6% - 0

VGBL - - AT2000 male suavizada 10% + 
IGP-M/FGV + 0% - 0

VGBL - - AT2000 male suavizada 10% + 
IGP-M/FGV + 4% - 0

... ... ... ... ... 0

Total - - - - (E)
0

(F) PCC (NÃO REGISTRADO) =
0,00

[TABELA V] PMBC

Tipo de Plano Cobertura Base Técnica

Tipo de  
Renda 

(Vitalícia,  
Temporária  
ou Certa)

Excedente Finan-
ceiro na Conces-

são (Até 50%; 
Maior ou Igual a 

50%)

(A) (B) (C)

PMBC 
Constituída

Valor Presente 
do Fluxo de Cai-
xa Relacionado 

à PMBC
PCC PMBC

Previdência Invalidez IAPB57 + IGP-M/FGV + 
6%

Renda  
Vitalícia - 120 243 123

Previdência Morte - Pensão CSO58 + IGP-M/FGV + 
6%

Renda  
Temporária - 11 9 (2)

Previdência Morte - Pensão CSO58 + IGP-M/FGV + 
6%

Renda  
Vitalícia - 408 679 271

Previdência Morte - Pensão Não Aplicável + IGP-M/
FGV + 1% Renda Certa - 162 153 (9)

Previdência Morte - Pensão Não Aplicável + IGP-M/
FGV + 6% Renda Certa - 7.326 8.007 681

Previdência Sobrevivência AT49 M + IGP-M/FGV + 
6%

Renda  
Temporária - 115 102 (14)

Previdência Sobrevivência AT49 M + IGP-M/FGV + 
6%

Renda  
Vitalícia - 2.385 3.039 654

Total - - - - (D) (E) (F)
10.528 12.232 1.704

RESULTADO DO TAP

PCC-PPNG efetivamente constituída PCC-PPNG (Registrado) 0 0(-) Mais Valia PCC-PPNG 0

PCC-PMBAC efetivamente constituída
PCC-PMBAC Acumulação (Registrado) 0

0(+) PCC-PMBAC BD 0
(-) Mais Valia PCC-PMBAC 0

PCC-PMBC efetivamente constituída PCC-PMBC 1.704 0(-) Mais Valia PCC-PMBC 0

PCC-Não Registrado  efetivamente constituída PCC-Não Registrado 0 0(-) Mais Valia PCC-Não Registrado 0
PCC TOTAL efetivamente constituída 1.704

m) Ativos e passivos contingentes, obrigações legais, fiscais e previ-
denciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e 
passivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com 
os critérios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC nº 25 do Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis e premissas adotadas de acordo com 
experiências históricas, consideradas as orientações previstas na Circular 
SUSEP nº 517/15, sendo classificados nas seguintes categorias: • Contin-
gências ativas: Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, ex-
ceto quanto da existência de evidências que propiciem a garantia de sua 
realização, sobre as quais não cabem mais recursos. • Contingências pas-
sivas: São reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado 
na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado o 
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável 
saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. • Obrigações le-
gais – fiscais e previdenciárias: Referem-se a demandas judiciais por meio 
das quais estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de 
tributos e contribuições. O montante discutido é quantificado, registrado e 
atualizado mensalmente, quando ocorre. n) Outros ativos e passivos: Um 
ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou 
valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são classi-
ficados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que 
ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como 
não circulantes. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia 
possui uma obrigação legal constituída como resultado de um evento passa-
do, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-
-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
e o risco envolvido. o) Apuração do resultado: As receitas com seguros e 
previdência cujo fato gerador é a vigência do risco são reconhecidas pelo 
regime de competência. Para os produtos de acumulação o reconhecimento 
da receita é o recebimento das contribuições. As receitas e os outros custos 
relacionados às apólices com faturamento mensal, cuja emissão da fatura 
ocorre no mês subsequente ao período de cobertura, são reconhecidos por 
estimativa, calculadas com base no histórico da emissão. Os valores esti-
mados são ajustados e revertidos quando da emissão da fatura. As demais 
receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. p) Im-
posto de renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda 
é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida do adicional 
de 10% sobre o lucro real anual excedente aos limites fiscais estabelecidos. 
A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 20% sobre 
o lucro líquido ajustado pelos itens definidos em legislação específica. q) 
CONSÓRCIO DPVAT: Com a revogação dos artigos 153 e 154 da Circular 
SUSEP nº 517/2015, por força da Circular SUSEP nº 595/19, para fins do re-
gistro contábil das operações do Consórcio DPVAT pelas consorciadas, em 
janeiro/20 foi retirado do balanço todas as informações da operação DPVAT 
e passamos a registrar apenas os valores a receber referentes a apuração 
mensal da margem de resultado e o devido recebimento destes, bem como 

as receitas de prestação de serviços de recepção e regulação de sinistros 
e eventuais provisões não técnicas quando houver a ocorrência de iminen-
te aporte de capital no consórcio por motivo de insolvência do mesmo. O 
quadro a seguir apresenta os saldos da operação DPVAT reperformado de 
dezembro de 2019, para efeito de comparabilidade:

Balanço Patrimonial
Dezembro 

2019
Saldos 
DPVAT

Dezembro/2019  
Reperformado

Ativos Garantidores 63.988 (63.988) -
Total do Ativo 129.482 - 65.494
Provisões Técnicas 63.988 (63.988) -
Total do Passivo 129.482 - 65.494
Demonstração de Resultado
Prêmios Ganhos 7 .350 (7.901) (551)
Sinistros Ocorridos (5.625) 6.037 412
Outras Receitas e Despesas Operacionais    688 (402) 286
Despesas Administrativas (1.936) 2.086 150
Despesas com Tributos (103) 110 7
Demais despesas  e receitas (64) 70 6
Lucro Líquido do Período 310 - 310
Destacamos que as mudanças não impactam o lucro líquido do perío-
do, bem como os índices de liquidez da Companhia. 4. Gerenciamen-
to de riscos: A Seguradora, de forma geral, está exposta aos seguintes 
riscos provenientes de suas operações e que podem afetar, com maior 
ou menor grau, os seus objetivos estratégicos e financeiros: • Risco de 
subscrição; • Risco de crédito; • Risco financeiro; • Risco de mercado; • 
Risco de liquidez; e • Risco operacional. A finalidade desta nota explica-
tiva é apresentar informações gerais sobre estas exposições, bem como 
os critérios adotados pela Seguradora na gestão e redução de cada um 
dos riscos acima mencionados. A Seguradora dispõe de uma estrutura de 
gerenciamento de riscos que é composta por princípios, políticas, respon-
sabilidades, procedimentos e ações internas. A administração considera 
essa estrutura compatível com a natureza e complexidade dos produtos, 
serviços, processos e sistemas da Seguradora. A criação e a revisão de 
normativos e políticas com o foco em controles internos, tem por objetivo 
a redução de riscos levantados e controlados pelos departamentos da Se-
guradora. A estrutura interna de gerenciamento de riscos da Seguradora é 
composta pelas seguintes áreas: • Departamento de controles internos; • 
Departamento de análise de subscrição de risco; • Departamento atuarial; 
• Auditoria interna. a) Risco de subscrição: A Seguradora define risco de 
subscrição como o risco transferido por qualquer contrato onde haja a pos-
sibilidade futura de que o evento de sinistro ocorra e onde haja incerteza 
sobre o valor de indenização resultante do evento de sinistro. Esse risco é 
influenciado pelos seguintes fatores: • Frequência e severidade dos sinis-
tros; • Histórico dos sinistros de longo prazo; e • Características e perfil do 
risco. Neste sentido a Seguradora entende que o principal risco transferido 
para si é o risco de que os sinistros avisados e os pagamentos de indeni-
zações resultantes desses eventos excedam o valor contábil dos passivos 
de contratos de seguros. A gestão de riscos é realizada através de regras 
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de subscrição rigorosamente seguidas pelas áreas de subscrição, técnica 
e operacional. Cada produto ou cotação deve seguir os preceitos esta-
belecidos no manual de subscrição, notas técnicas, condições gerais e 
contrato de resseguro, sempre observando os limites e alçadas pré-defini-
das. Em adição às ferramentas acima relacionadas, a Seguradora realiza 
operações com resseguradoras como parte do seu programa de redução 
de riscos. A concentração de riscos da Seguradora, em todo o território 
nacional, está nos seguintes seguros: • Prestamista; • Acidentes Pessoais 
Coletivo; e • Vida em Grupo. Análise de sensibilidade: Os produtos de 
seguros apresentam como principal risco de negócio o valor das perdas 
ou sinistros ocorridos superarem o valor das provisões técnicas e prêmios 
recebidos. Há também incertezas inerentes ao processo de estimativa das 
provisões técnicas, quando estas são obtidas através de metodologias es-
tatístico-atuariais. Um exemplo disso é que o atual montante de sinistros 
estimados será confirmado apenas quando todos eles forem efetivamente 
liquidados pela Seguradora. O teste de sensibilidade visa demonstrar os 
efeitos quantitativos sobre o montante estimado de sinistros declarados no 
passivo da Seguradora, bem como no patrimônio líquido ajustado (PLA), 
quando alterada alguma das variáveis aplicadas à metodologia de cálculo 
da provisão constituída numa determinada data base. A análise de sensi-
bilidade prevista no inciso XI do Artigo 156 da Circular SUSEP 517/2015 
determina que se faça um recálculo das operações considerando outros 
cenários com alterações nas variáveis de despesas administrativas e índi-
ce de sinistralidade. O quadro abaixo demonstra as variabilidades ocorri-
das considerando a alteração de premissas (em milhares):

8. Títulos e créditos a receber: A composição dos títulos e créditos a re-
ceber em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 está demons 
trada no quadro abaixo:

dez/20 dez/19
Depósitos judiciais e fiscais 5.718 3.966
Créditos tributários e previdenciários 572 2.143
Valores a receber de Sociedades Ligadas 1.371 1.026
Saldos bancários bloqueados 107 94
Assistencia Financeira 3.946 -
Outros 40 76
Total 11.754 7.305
Circulante 3.273 3.974
Não Circulante 8.481 3.331
a) Contratos de Assistência Financeira dez/20 dez/19
Garantia de Averbação - Assist Financeira  27.989  - 
( - ) Receitas a Apropriar  (20.751)  - 
( - ) Structure Fundo Investimentos  (12.224)  - 
Receitas a Apropriar - Structure Fundo Invest  8.944  - 
Total  3.957  - 
Redução ao valor Recuperável  (11)  - 
Circulante  1.082  - 
Não Circulante  2.864  - 
Parte dos créditos emanados dos contratos de assistência financeira cele-
brados em 2020 foram cedidos, em securitização e sem coobrigação, para o 
Structure Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.
A constituição da Redução ao Valor Recuperável foi efetuada sobre a car-
teira própria da Investprev e calculado sobre o total dos débitos do devedor, 
conforme determina a Circular 517/15.
9. Investimentos: Os investimentos estão compostos como segue:
Descrição dez/2020 dez/2019

Investimento Investimento
Participações Societárias 286 228
Incentivos Fiscais 3 3
Total 289 231
10. Imobilizado: O imobilizado está composto como segue:
  dez/2020  dez/2019

Descrição

Taxa 
Anual de 

Depre-
ciação 

Custo 
de 

aqui-
sição 

Depre- 
ciação

Saldo  
Con-
tábil

Cus-
to de  
aqui-
sição 

Depre- 
ciação

Saldo  
Con-
tábil

Equipamentos/Equipa-
 mentos Informática 10%/20% 2.930 (2.920) 10 3.037 (2.976) 61
Móveis, Maquinas e 
 Utensilios 10% 301 (280) 21 322 (283) 39
Benfeitorias em 
 Imóveis de Terceiros (*) - - - 604 (524) 80
Veículos 20%  - - 46 (44) 2
Total 3.231 (3.200) 31 4.009 (3.827) 182
(*) As benfeitorias em imóveis de terceiros são amortizadas em conformi-
dade com o contrato de aluguel, ou seja, calculada pelo período da data de 
aquisição da benfeitoria até o final do contrato. A taxa aplicada é variável 
de acordo com o período de vigência do contrato de aluguel em cada filial. 
11. Resseguro:  Definimos a política de resseguro, tomando como premis-
sa nossa capacidade de retenção por risco segurado, elaborada através de 
estudos atuariais. Dessa definição constam: os riscos a ressegurar, lista dos 
Resseguradores e grau de concentração. Os contratos de resseguro auto-
máticos   não proporcionais são firmados e renovados com periodicidade 
anual, além dos termos facultativos, consideram condições proporcionais, 
de forma a reduzir a exposição a riscos isolados. A seguradora atua nos seg-
mentos de seguro de pessoas e de previdência privada, garantindo através 
de seus contratos a entrega de um capital ou renda, ao segurado ou a ter-
ceiro, no caso de realização dos riscos segurados relativos à vida humana. 
Avaliação de rating do Ressegurador que opera com a Seguradora:

Rating

Contrato Ressegurador

Có-
digo 
FIP

% 
Parti-
cipa-
ção Tipo

AM 
Best

Stan-
dart & 
Poor’s

Vida 2020/2021 IRB Brasil Resseguros 31623 100% Local A AAA
Vida 2020/2021 - 
Facultativo IRB Brasil Resseguros 31623 100% Local A AAA
12. Depósitos de terceiros: As contas registradas em depósitos de tercei-
ros são compostas por valores recebidos efetivamente e ainda não baixados, 
configurando uma conta transitória onde são registradas as operações de 
cobrança de prêmios e contribuições da Companhia. O saldo total registrado 
nesse grupo em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 1.024 (R$ 746 em 31 de 
dezembro de 2019).

Depósitos deTerceiros
dez/20 dez/19

De 1 a 30 dias 834 117
De 31 a 60 dias 93 8
De 61 a 120 dias 32 1
De 121 a 180 dias 1 1
De 181 a 365 dias 3 3
Superior a 365 dias 61 616
Saldo 1.024 746
13. Detalhamento e movimentação das provisões técnicas: Segue a mo-
vimentação das provisões técnicas referente ao ano de 2020: 
Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - 
Bruta de Resseguro

Provisão
Saldo em 

31/12/2019
(•) 

Reversão

(+) 
Consti- 
tuição

(•) Paga-
mento

Saldo em 
31/12/2020

PPNG 106 (175) 168 - 99
PPNG-RVNE - - - - -
PSL 7.760 (6.409) 2 620 (2.097) 1.874
IBNR 57.643 (57.287) 452 - 808
PROVAR 1 (1) - - -
PDR 856 (708) 238 (217) 169
IBNER 627 (714) 464 . 397
Total 66.993 (65.294) 3.962 (2.314) 3.347

Movimentação das Provisões Técnicas (Seguros) - 
Líquida de Resseguro

Provisão
Saldo em 

31/12/2019
(-)  

Reversão

(+)
Consti- 
tuição

(-)
Paga- 
mento

Saldo em 
31/12/2020

PPNG 51 (81) 91 - 61
PPNG- RVNE - - - - -
PSL 7.760 (6.409) 2.620 (2.098) 1.873
IBNR 57.643 (57.287) 452 - 808
PROVAR 1 (1) - - -
PDR 856 (708) 238 (217) 169
IBNER 627 (714) 484 - 397
Total 66.938 (65.200) 3.885 (2.315) 3.308
A provisão de PSL possui um saldo total de 1.874. O mesmo possui a se-
guinte segregação: esfera judicial - 1.280; esfera administrativa - 594. A pro-
visão de PDR possui um saldo total de 169. O mesmo possui a seguinte 
segregação: esfera judicial - 166; esfera administrativa - 3.

Movimentação das provisões técnicas brutas de resseguro 
(Previdência, VGBL e Vida Individual)

Provisão
Saldo em 

31/12/2019
(-) Rever-

são
(+) Cons-

tituição
(-) Pagamen-

to único
Saldo em 

31/12/2020
PMBAC 13.348 (527) 917 13.738
PMBC 9.119 (518) 1 927 10.528
PPNG 155 (234) 222 143
PPNG-RVNE - - - -
PVR 2.291 (696) 1.363 2.958
IBNR 713 (396) 168 485
PDR 540 (71) 217 686
PSL 6.392 (333) 3567 (1.422) 8.204
PCC 1.155 (458) 1.007 1.704
IBNER 455 (43) 881  1.293
Total 34.168 (3.276) 10.269 (1.422) 39.739

Movimentação das provisões técnicas líquidas de resseguro 
(Previdência, VGBL e Vida Individual)

Provisão
Saldo 

31/12/2019
(-) Rever-

são
(+) Cons-

tituição
(-) Pagamen-

to único
Saldo em 

31/12/2020
PMBAC 13.348 (527) 917 - 13.738
PMBC 9.119 (518) 1.927 - 10.528
PPNG 155 (234) 222 - 143
PPNG-RVNE - - - - -
PVR 2.291 (696) 1.363 - 2.958
IBNR 713 (396) 168 - 485
PDR 540 (71) 217 - 686
PSL 6392 (333) 3.567 (1 422) 8.204
PCC 1.155 (458) 1.007 - 1.704
IBNER 455 (43) 881 - 1.293
Total 34.168 (3.276) 10.269 (1.422) 39.739
A provisão de PSL possui um saldo total de 8.204. O mesmo possui a se-
guinte segregação: esfera judicial – 4.752; esfera administrativa – 3.452. A 
provisão de PDR possui um saldo total de 686. O mesmo possui a seguinte 
segregação: esfera judicial – 512; esfera administrativa – 174. Desenvolvi-
mento de Sinistros: O quadro de desenvolvimento de sinistros tem o objetivo 
de apresentar o grau de incerteza existente na estimativa do montante de 
sinistros ocorridos na data de publicação do balanço. 

 Balanço com + 5% DA com + 5% DS
Despesas Administrativas 5.867 6.160 5.867
Despesas com Sinistros 3844 3844 4036
Resultado (1601) (1894) (1793)
PL 21.119 20.826 20.927
Aplicadas as premissas de sensibilidade, denota-se que frente às pequenas 
reduções do PL do Resultado do Companhia, seus parâmetros de solvência 
não sofreriam qualquer reflexo, permanecendo positivos. b) Risco de crédito: 
Risco de crédito é o risco de perda de valor de ativos financeiros e ativos de 
resseguro como consequência de uma contraparte no contrato não honrar 
a totalidade ou parte de suas obrigações para com a Companhia. O risco 
de crédito pode se materializar, substancialmente, por meio dos seguintes 
fatos: • Perdas decorrentes de inadimplência, por falta de pagamento do 
prêmio ou de suas parcelas por parte dos segurados; • Possibilidade de 
algum emissor de títulos privados não honrar com o pagamento previsto no 
vencimento; • Incapacidade ou inviabilidade de recuperação de comissões 
pagas aos corretores quando as apólices forem canceladas; e • Colapso ou 
deterioração na capacidade de crédito dos cosseguradores, resseguradores, 
intermediários ou outras contrapartes. Para análise do risco de crédito mais 
especificamente aos seus investimentos, a Companhia, para mitigar esse 
risco, optou pela diversificação da carteira em ativos classificados de baixo 
risco e em análises (ratings) efetuadas por agências classificadoras de risco 
em funcionamento do país. A carteira de investimentos é composta, em 
sua maioria, por quotas de fundos de investimentos vinculados a títulos 
públicos e fundos de investimento vinculados ao DPVAT, além de títulos 
privados (cujas instituições financeiras emissoras apresentam risco de 
crédito reduzido). 

O quadro a seguir apresenta a distribuição da composição do risco da carteira de investimentos:
 dez/20 dez/19
Composição da carteira por classe e 
por categoria contábil S&P Moody’s Fitch Outros Saldo contábil S&P Moody’s Fitch Outros Saldo contábil
Títulos para venda
   Letras Financeiras do Tesouro BB- Ba2 BB- - 35.926 BB- Ba2 BB- - 29.884
   NTN-B BB- Ba2 BB- - 7.142 BB- Ba2 BB- - 7.237
   LTN BB- Ba2 BB- - 2.311 BB- Ba2 BB- - -
   Debêntures - - - S/rating 510 - - - S/rating 575
   Quotas de fundos de investimento - exclusivo* - - - S/rating 8.560 - - - S/rating 8.756
   Quotas de fundos de investimento - não exclusivo - - - S/rating - - - - S/rating 9.994
   Quotas de fundos de investimento DPVAT - - - S/rating - - - - S/rating 64.090
    Outros Títulos S/rating 16 S/rating 16
Exposição máxima ao risco de crédito 54.465 120.552
(*) O Fundo De Investimento Investprev Exclusivo Renda Fixa, cujo adminis-
trador e gestor é a Iron Capital Gestão de Recursos Ltda não possui clas-
sificação de rating. De acordo com o regulamento, o fundo está com 100% 
alocado em títulos públicos federais com risco soberano. c) Risco financeiro: 
A Seguradora está exposta a uma série de riscos financeiros transferidos pe-
los diversos ativos e passivos inerentes ao seu negócio. Os principais riscos 
associados aos instrumentos financeiros são: • Risco de mercado; e • Risco 
de liquidez. c.1) Risco de mercado: Risco de mercado é aquele associado à 
possibilidade de ocorrência de perdas devido às oscilações nos preços de 
mercado dos ativos. Para avaliação do risco de mercado de seu portfólio de 
investimentos a Seguradora utiliza o modelo “Value at Risk (V@R)”, sendo 
que sua parametrização é a seguinte: • Sem correlações; • Volatilidade para-
métrica; • Nível de confiança de 95%; e • Período de reversão de 1 (um) dia. 
c.2)  Risco de liquidez: O risco de liquidez é o risco de não ter acesso a re-
cursos financeiros para investir na operação ou honrar seus compromissos. 
Ele é limitado pela reconciliação do fluxo de caixa, considerando também os 
passivos a pagar da Seguradora. Para tanto, são empregados métodos atu-
ariais para estimar os passivos oriundos de contratos de seguro. Dentro des-
se contexto, a Seguradora possui uma política criteriosa de comercialização 
visando mitigar os riscos inerentes à subscrição, entre eles o risco de não 
recebimento do prêmio (inadimplência). No âmbito dos ativos financeiros, 
a Seguradora investe recursos em ativos financeiros cujos emissores são 
amplamente conhecidos e confiáveis. Tais ativos possuem liquidez diária e 
podendo ser transformados em caixa rapidamente. A combinação das carac-
terísticas de subscrição e dos ativos financeiros, mencionadas acima, tende 
a reduzir o risco de liquidez. d) Risco operacional: Riscos operacionais são 
os riscos de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade 
de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura e 
de fatores externos. Operacional: O planejamento estratégico elenca dire-
trizes para todas as áreas da Seguradora. A equipe Operacional tem como 
principal atividade funções de articulação e possui o objetivo de alavancar a 
produtividade dos clientes internos e externos, com o compromisso de gerar 
resultados por meio de suporte à operação e soluções que agregam valor à 
empresa. Para tanto, a Seguradora realizou novas contratações para am-
pliação do quadro de colaboradores, segue na implementação diária de do-

cumentação de processos e treinamento, visando multiplicar conhecimento 
entre os colaboradores. As melhores práticas visam reconhecimento pelas 
demais áreas, como uma equipe dedicada na busca em inovações, excelên-
cia na gestão de processos, eficácia na gestão de incidentes e facilitadora 
para os atuais e novos produtos. Tecnologia da Informação: Visando mitigar 
os riscos inerentes a Tecnologia da Informação, a Seguradora elaborou uma 
política para utilização de recursos computacionais que trata da confidencia-
lidade da informação, direitos, deveres e responsabilidades dos usuários, 
licenciamento de software, política de senhas, além da disponibilidade de 
seus recursos. Para isto, deu ciência a todos os seus colaboradores, re-
colhendo a assinatura em um formulário especifico para este fim. Plano de 
Continuidade de Negócios - PCN: O Plano de Continuidade de Negócios 
– PCN da Seguradora é um conjunto de medidas preventivas e procedimen-
tos de recuperação, no caso de qualquer interrupção de negócios. Estas 
medidas devem garantir a capacidade da Seguradora em operar em bases 
contínuas e proporcionar uma rápida recuperação, em caso de incidentes 
que coloquem em risco as suas operações. Para tanto, esse plano deve 
assegurar que todos os processos críticos têm seus riscos identificados, ava-
liados, monitorados e controlados. O plano envolve basicamente quatro gru-
pos: • Contingências de Infraestruturas Físicas: assim compreendidas as 
situações de catástrofes naturais ou não, tais como inundações, incêndios, 
desabamentos e etc. que impeçam o acesso e/ou utilização das instalações 
da Seguradora, como também danos físicos relevantes a instalações e/ou 
equipamentos, intencionais ou não e ainda falhas no fornecimento de ener-
gia elétrica. • Contingências de Pessoal: aquelas onde os funcionários-
-chave não estão presentes por motivos de greves, doença, licenças e etc. • 
Contingências de Infraestruturas Tecnológicas: compreendidas as situ-
ações de inacessibilidade, falha ou perda de quaisquer recursos de TI, tais 
como hardware, software, telecom, rede e segurança. • Contingências de 
Serviços Externos: compreendidas as situações de não prestação de servi-
ço contratado considerado crítico / essencial aos processos do Grupo Invest. 
Além disto, a Seguradora tem investido para revisar seus sistemas operacio-
nais e de gestão para eliminar todos os gaps e trazer maior automaticidade, 
agilidade e controle às suas atividades, possibilitando assim alavancar suas 
potencialidades.

5. Aplicações financeiras: a) Aplicações financeiras por vencimento: Demonstramos abaixo a composição do saldo das aplicações financeiras em 31 
de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019:

 dez/2020 dez/2019
Taxa  

Contratada
Sem  

vencimento
Até  

365 dias
Acima de 
365 dias

Valor 
Total

Saldo 
Contábil

%  
Aplicado

Saldo 
Contábil

Títulos para venda         
   Letras Financeiras do Tesouro Selic - - 35.926 35.926 35.926 66% 29.884
   NTN-B IPCA - - 7.142 7.142 7.142 13% 7.237
   LTN PRE - - 2.311 2.311 2.311 4% -
   Debêntures PRE - - 510 510 510 1% 575
   Quotas de fundos de investimento - exclusivo  8.560 - - 8.560 8.560 16% 8.756
   Quotas de fundos de investimento - não exclusivo  - - - - - 0% 9.994
   Quotas de fundos de investimento DPVAT Selic - - - - - 0% 64.090
Título de Capitalização  16 - - 16 16 0% 16
Total da carteira  8.576 - 45.889 54.465 54.465 100,0% 120.552

dez/20 dez/19
Valor 

líquido 
contábil

Garantia 
das Res. 
Técnicas

Valor 
líquido

Provisões Técnicas Totais - Seguros 4.650 68.152
Provisões Técnicas Totais - Previdência 
Complementar 38.435 32.955
Aplicações em FIEs em Fase de Diferimento 
- Previdência (7.403) (7.597)
Aplicações em FIEs em Fase de Diferimento 
- Vida (1.157) (1.158)
Provisões DPVAT - (63.989)
Provisões a serem cobertas 34.525 28.363
Suficiência 10.854 9.333
d) Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2020 e 31 
de dezembro de 2019 não havia contratos envolvendo operações de swap, 
opções ou outros instrumentos financeiros derivativos na Companhia. 6. Prê-
mios a receber: Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão 
direta de acordo com as vigências contratuais das apólices. A Companhia 
avalia periodicamente os valores registrados na rubrica “11319 – Redução 
ao valor recuperável”, e mantém atualizada a provisão, constituída em sua 
totalidade, quando o período de inadimplência for superior a 60 (sessenta) 
dias da data do vencimento do crédito, e o seu montante corresponde ao 
total por devedor, independente de parcelas vincendas. O valor provisionado 
em 31 de dezembro de 2020 é de R$ (1.447) e em 31 de dezembro de 2019 
é de R$ (1.459). A tabela abaixo demonstra a movimentação do saldo de 
prêmios a receber entre 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019:
Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2018 306
(+) Prêmios emitidos líquidos 4.720
(-) Cobrados / Cancelados (5.379)
(-) Redução ao Valor Recuperável 506
Prêmios pendentes em 30 de dezembro de 2019 153
(+) Prêmios emitidos líquidos 6.716
(-) Cobrados / Cancelados (6.567)
(-) Redução ao Valor Recuperável 12
Prêmios pendentes em 30 de dezembro de 2020 314
A composição dos prêmios a receber por decurso de prazo está demonstra-
da na tabela abaixo:
Prêmios a Receber dez/20 dez/19 dez/20 dez/19 dez/20 dez/19

Prêmios  
Vencidos

Prêmios  
Vincendos

Redução ao  
Valor Recuperável

De 1 a 30 dias 141 145 106 105 77 108
De 31 a 60 dias 180 34 36 23
De 61 a 120 dias 48 27 48 27
De 121 a 180 dias 23 27 23 27
De 181 a 365 dias 211 55 211 55
Superior a 365 dias 1.052 1.219   1.052 1.219
Total 1.655 1.507 106 105 1.447 1.459
7. Valores a receber – Previdência Complementar: Os valores a receber 
registrados nessa rubrica são decorrentes das contribuições a receber de 
participantes, de acordo com as condições particulares de cada plano e valo-
res a receber de órgãos averbadores, cujo valor em 31 de dezembro de 2020 
é de R$ 1.085 (R$ 613 em 2019).
Contribuições pendentes em 31 de dezembro de 2019 613
(+) Contribuições emitidas líquidas 9.218
(-) Cobrados / Cancelados (7.992)
(-) PDD (754)
Contribuições pendentes em 31 de dezembro de 2020 1.085
A composição das contribuições a receber por decurso de prazo está de-
monstrada no quadro abaixo:
Contribuições a 
Receber dez/20 dez/19 dez/20 dez/19 dez/20 dez/19

Contribuições 
Vencidas 

Contribuições 
Vincendas 

Redução ao Valor  
Recuperável

De 1 a 30 dias 612 404 123 132 - -
De 31 a 60 dias 350 77 - -
De 61 a 120 dias 314 72 314 72
De 121 a 180 dias 202 74 202 74
De 181 a 365 dias 344 105 344 105
Superior a 365 dias 1.494 1.351   1.494 1.351
Total 3.316 2.083 123 132 2.354 1.602

Demonstramos abaixo a composição das quotas de fundos de investimentos 
exclusivos:

dez/20 dez/19
Saldo  

Contábil % Aplicado
Saldo 

Contábil % Aplicado
Letras Financeiras do
 Tesouro – LFT 8.560 100,00% 8.756 100,00%
Total da carteira 8.560 100% 8.756 100%
Circulante 8.560 8.756
A alocação de recursos do portfólio da Investprev está dividida em renda 
fixa, representada em sua maior parte por títulos públicos federais e uma 
pequena parcela em títulos privados, indexados a CDI CETIP e debêntures 
de infraestrutura, indexadas ao IGP-DI acrescido de um spread. O valor de 
mercado das quotas de fundos de investimento foi apurado com base nos 
valores de quotas divulgados pelos administradores dos fundos nos quais 
a Companhia aplica seus recursos. Os títulos públicos federais foram con-
tabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos 
e ajustados ao valor de mercado com base nas tabelas de referência do 
mercado secundário da Associação Nacional das Instituições Financeiras do 
Mercado Financeiro e de Capitais (ANBIMA). As debêntures foram contabi-
lizadas pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço. Os títulos públicos estão custodiados no Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia - SELIC, e os títulos privados na CETIP S/A – Bal-
cão Organizado de Ativos e Derivativos. A Única Administração e Gestão de 
Recursos Ltda deixa de ser a gestora e administradora do fundo, transferindo 
a responsabilidade da gestão para a Iron Capital Gestão de Recursos Ltda e 
a Máxima S/A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliário assume a 
administração e custódia do fundo que era efetuada pela Um Investimentos 
S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. A denominação social foi 
alterada de Fundo de Investimento Rural-Prev para Fundo de Investimen-
to Investprev Exclusivo Renda Fixa. b) Determinação do valor justo das 
aplicações financeiras: O valor justo dos ativos financeiros é o montante 
pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes 
conhecidas e empenhadas na realização de uma transação justa de merca-
do na data do balanço. O valor justo das aplicações em fundos de investi-
mento foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições 
financeiras administradoras desses fundos. Os títulos de renda fixa públicos 
tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de referência divulga-
das pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro e de 
Capitais (ANBIMA). Em razão dos ativos financeiros da Companhia estarem 
alocados no padrão CDI/SELIC, os valores contábeis já estão registrados 
à mercado, ou seja, pelo valor justo dos ativos. Hierarquia do valor justo: O 
quadro abaixo apresenta os instrumentos financeiros registrados pelo valor 
justo, utilizando o método de avaliação por níveis. Os diferentes níveis foram 
definidos conforme segue: • Nível 1 – os preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. • Nível 2 – outros dados, 
que não sejam os preços cotados em mercados ativos incluídos no Nível 
1, que são observáveis para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, 
como os preços) ou indiretamente (isto é, derivado dos preços). • Nível 3 – 
os dados para o ativo ou passivo não se baseiam em dados observáveis de 
mercado (dados não observáveis).

dez/20 dez/19
Descrição Nível 1 Total Nível 1 Total
   Letras Financeiras do Tesouro 35.926 35.926 29.884 29.884
   Letras do Tesouro Nacional 2.311 2.311 - -
   NTN-B 7.142 7.142 7.237 7.237
   Debêntures 510 510 575 575
   Quotas de fundos de
  investimento - exclusivo 8.560 8.560 8.756 8.756
   Quotas de fundos de
   investimento - não exclusivo - - 9.994 9.994
   Quotas de fundos de 
  investimento DPVAT - - 64.090 64.090
   Outros Títulos 16 16 16 16
Total da Carteira 54.465 54.465 120.552 120.552
A Companhia possui operações com aplicações financeiras cuja classifica-
ção se enquadra somente no nível 1 em 31 de dezembro de 2020. c) Ativos 
oferecidos em garantia das provisões técnicas: No quadro abaixo es-
tão compreendidas as provisões técnicas, inclusive valores de PGBL/VGBL, 
com os respectivos ativos garantidores:

dez/20 dez/19
Valor 

líquido 
contábil

Garantia 
das Res. 
Técnicas

Valor 
líquido

LFT - Letra Financeiras do Tesouro 35.926 35.926 29.884
LTN - Letra do Tesouro Nacional 2.311 2.311 -
NTN - Nota Financeira do Tesouro 7.142 7.142 7.237
Debêntures 575
Total 45.379 45.379 37.696



8    l  Monitor MercantilSábado, domingo e 2ª feira, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março de 2021Financeiro

- CNPJ Nº 17.479.056/0001-73INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA  S/A

Partindo do período em que o sinistro ocorreu e o montante estimado neste mesmo período, na primeira linha do quadro abaixo, é apresentado como este 
montante varia no decorrer dos períodos, conforme são obtidas informações mais precisas sobre a frequência e severidade dos sinistros à medida que os 
sinistros são avisados para a Companhia.
Montante estimado para os sinistros jun/15 dez/15 jun/16 dez/16 jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20 dez/20 TOTAL
- No final do semestre do aviso 810 689 831 1242 922 787 1307 296 914 693 559 1422  
- Um semestre após o aviso 674 657 821 1268 744 722 1235 276 952 723 922
- Dois semestres após o aviso 694 636 821 938 740 599 1016 263 930 865
- Três semestres após o aviso 700 636 739 975 533 571 960 263 863
- Quatro semestres após o aviso 712 611 739 1002 533 562 960 263
- Cinco semestres após o aviso 707 611 739 1029 402 579 960
- Seis semestres após o aviso 707 611 739 1029 402 588
- Sete semestres após o aviso 701 611 739 1029 402
- Oito semestres após o aviso 701 611 739 1029
- Nove semestres após o aviso 701 611 739
- Dez semestres após o aviso 701 611
- Onze semestres após o aviso 701
Estimativa corrente 701 611 739 1.029 402 589 960 263 863 865 922 1.422 9.366
Pagamentos acumulados até a data base 701 611 739 1.029 402 589 960 263 863 865 896 880 8.798
Passivo reconhecido no balanço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 542 568
14. Passivos contingentes: a) Obrigações legais: A Companhia não rea-
lizou demandas com ações judiciais na esfera fiscal nos exercícios de 2020 
e 2019. b) Provisões relacionadas a benefícios e sinistros judiciais, cí-
veis e trabalhistas: • Benefícios / Sinistros/ Despesas Relacionadas: Os 
processos relacionados a benefícios / sinistros/ despesas relacionadas/ 
valores a regularizar estão registrados no grupo “Provisões técnicas” nas 
rubricas “Provisão de Sinistros a Liquidar”, “Provisão de Sinistros a Liquidar 
Judiciais”, “Provisão de Despesas Relacionadas à PSL” e “Provisão de Va-
lores a Regularizar Judiciais” respectivamente. Referem-se à estimativa de 
perdas prováveis, possíveis e remotas, em ações referentes a benefícios 
/ sinistros / devoluções decorrentes do curso normal das operações, cujas 
obrigações e valores vêm sendo discutidos judicialmente pela Companhia. 
A Administração constitui as provisões, de acordo com os critérios e percen-
tuais próprios estabelecidos a partir de um estudo realizado com base no 
histórico da carteira de processos judiciais, tendo como base a opinião de 
seus consultores jurídicos, na jurisprudência, no histórico processual gera-
do em demandas anteriores, na análise das demandas judiciais pendentes, 
na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, bem como na 
importância segurada e regulações técnicas. • Cíveis: A Companhia é parte 
em outros processos judiciais em razão do curso normal de suas operações. 
A Administração acompanha o andamento desses processos e, com base 
na opinião de seus assessores legais, para todos aqueles processos cujo 
desfecho desfavorável é avaliado como provável. • Trabalhistas: Os passivos 
contingentes decorrentes de litígios trabalhistas são apurados com base na 
média ponderada das perdas ocorridas nos últimos doze meses, aplicada 
sobre as causas em aberto, e, quando aplicável, são complementadas por 
provisão para causas específicas. c) Composição e movimentação dos 
passivos contingentes e obrigações legais: A provisão das ações judi-
ciais em andamento em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 
segundo avaliação dos assessores jurídicos da Companhia, é demonstrada 
no quadro abaixo:

12/2020 12/2019

Chances  
de perda

Valor 
recla-
mado

Valor 
provisio-

nado

Quanti-
dade de 

ações

Valor 
recla-
mado

Valor 
provi-

sionado

Quanti-
dade de 

ações
Sinistro
Provável 562 1.180 26 470 1.057 24
Possível 263 175 13 388 247 17
Remota 140 9 7 282 18 11
Total 965 1.364 46 1.140 1.322 52
Benefícios
Provável 1.402 4.355 45 1.085 3.246 50
Possível 260 303 19 359 437 21
Remota 142 10 8 82 7 5
Total 1.805 4.667 72 1.526 3.690 76
Cíveis
Provável 478 210 53 183 203 65
Possível 191 - 9 - - 13
Remota 204 - 14 - - 19
Total 872 210 76 183 203 97
Trabalhista
Provável 6.089 495 15 3.868 267 8
Possível 90 - 3 764 141 10
Remota 8.249 - 9 635 - 3
Total 14.429 495 27 5.267 408 21
PVR
Provável 507 1.176 64 507 1.176 64
Possível 244 216 13 244 216 13
Remota 79 11 4 79 11 4
Total 831 1.403 81 831 1.403 81
A tabela abaixo demonstra a movimentação do saldo de provisões judiciais 
entre 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, abrangendo as 
provisões cíveis, trabalhistas e fiscais: dez/20 dez/19
saldo anterior  R$       611  R$   794 
Baixa/Reversões  R$      (185)  R$  (522)
Inclusões  R$         92  R$   277 
Atualização monetária  R$       188  R$     62 
saldo atual  R$       705  R$   611 
tabela abaixo demonstra a discriminação das provisões judiciais de sinistros/
benefícios entre 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019:

dez/20 dez/19
 Saldo inicial do período 5.012 3.499
 Total pago no período (2.134) (2.134)
 Novas constituições no período base 3.255 3.255
 Baixa de provisão por êxito (132) (132)
 Alteração de estimativas 473 473
 Atualização monetária 51 51
 Saldo final do período 6.031 5.012
15. Benefícios a empregados: As obrigações de benefícios de curto prazo 
para empregados são reconhecidas pelo valor esperado a ser pago e lan-
çadas como despesa à medida que o respectivo serviço é prestado. A Com-
panhia, além dos benefícios aos empregados exigidos pelo acordo coletivo, 
como ticket refeição e alimentação, auxílio creche / babá, vale-transporte e 
plano de assistência médica, também oferece auxílio educação e assistência 
odontológica. 16. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social em 
31 de dezembro de 2020 é de R$ 23.700 e está representado por 235.075 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, todas pertencentes a acio-

nistas domiciliados no país. b) Dividendos: Os acionistas têm direito a um 
dividendo obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido do exercício ajusta-
do de acordo com a lei societária e o estatuto. c) Reserva legal: Constituída 
ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, 
podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento 
de capital social. d) Reserva estatutária: As reservas estatutárias são cons-
tituídas por determinação do estatuto da companhia, como destinação de 
uma parcela dos lucros do exercício, e não podem restringir o pagamento do 
dividendo obrigatório. Conforme previsto no artigo 25, Parágrafo Único, do 
Estatuto Social, a destinação da parcela remanescente dos lucros anuais, 
serão propostas pela diretoria. e) Lucro / prejuízo por ação: A tabela a 
seguir estabelece o cálculo do lucro líquido / prejuízo por ação para os exer-
cícios findos em 2020 e 2019 (em milhares, exceto o lucro líquido / prejuízo 
por ação):

dez/20 dez/19
Lucro Líquido / Prejuízo do período (1.601) 5.052
Quantidade de ações 235.075 235.075
Prejuízo / lucro por ação – básico e diluído (em R$) (6,81) 21,49
f) Patrimônio líquido ajustado (PLA) 

Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) dez/20 dez/19
Ajustes Contábeis 
Patrimônio Líquido (+/-) 21.119 22.747
Participação em sociedades financeiras e não financeiras – 
nacionais ou no exterior (-) 286 228
Despesas antecipadas (-) 3 19
Ativos intangíveis (-) 14 73
Patrimônio Líquido Ajustado - Subtotal 20.816 22.427
Ajustes Associados à Variação dos Valores Econômicos 
Superávit de Fluxos de Prêmios/Contribuições não 
Registrados Apurado no TAP (+) 5.544 5.781
Superávit entre Provisões e Fluxo Realista de Prêmios / 
Contribuições Registrados 
Ajustes Associados à Variação dos Valores Econômicos 5.544 5.781
PLA (total) = PLA (subtotal) + ajustes associados à 
 variação de valores econômicos (+/-) 26.360 28.208
Capital Base (I) 15.000 15.000
Capital de Risco (II) 20.544 20.781
Capital de Risco de Subscrição 4.560 3.506
Capital de Risco de Crédito 820 1.131
Capital de Risco Operacional 39 292
Capital de Risco de Mercado 18.581 18.931
Beneficio da Diversificação (3.456) (3.079)
Capital Mínimo Requerido (CMR) - (maior entre I e II) 20.544 20.781
Suficiência / Insuficiência de Capital (PLA - CMR) 5.816 7.427
Suficiência / Insuficiência de Capital (% - EC) 28,31%35,74%
Necessidade de Cobertura de Provisões Técnicas (a) 34.525 28.363
Ativos Líquidos (b) 45.379 46.452
Ativos Líquidos em Excesso à Necessidade de Cobertura 
das Provisões (c ) 10.854 18.089
Capital Base para Cálculo de Liquidez em Relação ao 
Capital de Risco 6.829 6.275
20% do CR Considerando Premissas do artigo 65 
 Inciso V da Resolução CNSP nº 321/2015 e 360/2017 (d) 1.366 1.255
Liquidez em relação ao CR (Superior a 20%) 9.489 16.834
17. Transações com partes relacionadas: A Investprev realiza operações 
com empresas integrantes do grupo financeiro, as quais estão demonstradas 
conforme o quadro abaixo:

dez/20 dez/19
Ativo

(Passivo)
Receita

(Despesa)
Ativo

(Passivo)
Receita

(Despesa)
Banco Rural S/A
Títulos e Créditos a Receber 865 1.026
Obrigações a Pagar (23) (611)
Investprev Seguradora S/A
Títulos e Créditos a Receber 4 -
Obrigações a Pagar (4) (42)
Invest Capitalização S/A
Títulos e Créditos a Receber 5 -
Obrigações a Pagar - -
Banco Máxima
Títulos e Créditos a Receber 453 41
Obrigações a Pagar (102) -
A Cia mantém contrato de agente recebedor com seu controlador, para con-
tratos de Assistência Financeira. i. Remuneração do pessoal chave da Ad-
ministração: A Companhia não possui benefícios de curto e longo prazo, de 
rescisão de contrato de trabalho ou remuneração para seu pessoal chave da 
Administração. ii. Outras informações: Conforme legislação em vigor, é ve-
dado às sociedades seguradoras, entidade de previdência e sociedades de 
capitalização realizar quaisquer operações comerciais, financeiras ou imobi-
liárias: a) Direta ou indiretamente com seus administradores, membros dos 
conselhos estatutários e respectivos cônjuges ou companheiros e parentes 
até o 2º grau; b) Com empresas nas quais participem as pessoas a que se 
refere ao item (a), exceto no caso de participação de até 5% (cinco por cento) 
como acionista; e c) Tendo como contraparte pessoas jurídicas nas quais 
as pessoas físicas definidas no item (a) participem como sócios, adminis-
tradores ou funcionários. Dessa forma, não foram efetuadas nenhuma das 
operações citadas acima pela Companhia. 

b) Sinistros
dez/20 dez/19

Indenizações avisadas (2.315) (17.469)
Despesas com sinistros (20) (101)
Ressarcimentos / Salvados - 4
Variação das provisões de sinistros ocorridos 
  mas não avisados 106 9.446
Variação das despesas relacionadas do IBNR - 33
Despesas com benefícios (5.412) (3.344)
Provisão de eventos ocorridos mas não avisados - 2
Total (7.641) (11.429)
c) Custo de aquisição: Os custos de aquisição são compostos pelas despe-
sas de comercialização referentes a comissões e agenciamentos relativos a 
comercialização dos seguros da companhia. Esses montantes são diferidos 
a partir da emissão da apólice e são apropriadas ao resultado proporcional-
mente ao prazo decorrido. O período médio de diferimento dos custos de 
aquisição se dá conforme a tabela abaixo:
Prazo médio de diferimento (dias) por ramo dez/20 dez/19
982 - ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO 29 29
1381 - ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL 29 29
993 - VIDA EM GRUPO 29 29
1391 - VIDA INDIVIDUAL 29 29
Média Geral 29 29
Tipo dez/20 dez/19
Agenciamento e Corretagem 480 448
Variação das Despesas Diferidas - -
Total 480 448
d) Outras Receitas e Despesas Operacionais
SEGUROS dez/20 dez/19
Outras receitas com operações de seguros 162 107
Outras receitas - DPVAT 3.246 2.733
Outras despesas - DPVAT (1.004) (1.581)
Despesas com administração de apolices (863) (774)
Redução ao valor recuperável 12 506
Despesas com validação cadastral (4) (4)
Despesas com provisões civeis (36) 47
Despesas com provisões consórcio DPVAT - (722)
Total: 1.513 312
PREVIDÊNCIA dez/20 dez/19
Outras receitas- contrato agente recebedor 1.278 42
Redução ao valor recuperável (754) 935
Total: 524 977
e) Despesas administrativas: 

dez/20 dez/19
Despesas com Pessoal Próprio 2.123 2.052
Despesas com Serviços de Terceiros 1.965 1.858
Despesas com Localização e Funcionamento 544 827
Despesas com Publicidade e Propagandas 27 -
Despesas com Publicações 116 129
Despesas com Donativos e Contribuições 1 41
Outras 192 215
Despesas Administrativas do Convênio Dpvat - 2.216
Total 4.968 7.338
f) Despesas com tributos:

dez/20 dez/19
Despesas com Impostos Federais - 4
Despesas com Impostos Municipais 212 99
Despesas com COFINS 333 413
Despesas com PIS/PASEP 54 67
Despesas com Contribuição Sindical 43 44
Despesas com Taxa de Fiscalização SUSEP 257 372

899 999
g) Resultado Financeiro:

dez/2020 dez/2019
 Receita com Títulos de Renda Fixa - Privados 51 89
 Receita com Títulos de Renda Fixa - Públicos 1.854 3.623
 Receitas com Empréstimos - Assistência Financeira 2.160 -
 Receitas Financeiras - Consórcio Dpvat - 4.334
 Receitas com Fundos de Investimento 373 1.194
 Outras Receitas Financeiras 56 88
 Despesas Financeiras com Renda Fixa (604) (256)
 Despesas Financeiras PSL (170) (56)
 Despesas Provisões Técnicas Vida Cobertura/
 Sobrevivência (11) (28)
 Despesas Provisões Técnicas Planos Bloqueados (57) -
 Despesas Provisões Técnicas Planos Não Bloqueados (179) (188)
 Encargos sobre Tributos (36) (5)
 Despesas Financeiras - Seguros - (4.222)
 Despesas Financeiras - Consórcio Dpvat - (175)
 Despesas Financeiras - Assistência Financeira (2.008) -
 Outras Despesas Financeiras (81) (44)
 Total Resultado Financeiro 1.348 4.354
h) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a con-
tribuição social, calculados com base nas alíquotas oficiais estão recon-
ciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações do resultado, 
como segue:

dez/20 dez/19
Descrição IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes do IRPJ, CSLL e 
Participações nos Resultados (1.415) (1.415) 6.610 6.610
(+) Despesas não dedutíveis 819 77 86 86
(-) Receitas não tributáveis 0 0 (1.452) (10)
(=) Base de cálculo antes
  das compensações (596) (1.338) 5.244 6.686
(-) Compensações -   -   (1.573) (2.006)
Imposto de renda 15% 15%
Imposto de renda - alíquota adicional 10% 10%
Contribuição social 15% 15%
(-) Dedução dos incentivos fiscais -   - (37) -
Total (596) (1.338) 856 702

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2021.
Diretoria Executiva

Geraldo Henrique de Castro Wilson Fontolan
Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente

Eliane Santos de Oliveira Ricardo César Pessoa
Contadora Responsável Atuário Responsável
CRC/RS – 055808/O-2 MIBA – 1076

18. Detalhamento de contas do resultado: a) Ramos de atuação e índices de sinistralidade e comercialização:
Prêmios ganhos Sinistros retidos Índice de sinistralidade Índice de comissionamento

Ramos dez/20 dez/19 dez/20 dez/19 dez/20 dez/19 dez/20 dez/19
0977 – Prestamista 2.383 1.415 (366) (238) 15,37% 16,79% 3,54% 11,04%
1381 – AP. Individual 6 3 (1) 2 0,00% -78,23% 15,48% -62,11%
0982 – AP. Coletivo 1.160 993 (176) 182 15,19% -18,32% 17,09% 14,52%
1391 – Vida individual 34 42 (116) (2) 344,41% 3,97% 22,84% 16,31%
0993 – Vida em grupo 1.964 1.596 (1.789) (2.426) 91,09% 152,05% 9,62% 8,94%
Outros 1 - 0 21 - - - -
0588 – DPVAT 0 7.350 (9) (5.625) 0,00% 76,53% 0,00% 0,02%
Pecúlio 7.146 5.393 (5.184) (3.344) 20,05% -8,51% 4,46% 4,46%
Total 12.693 16.792 (7.641) (11.429)     

Aos Administradores e Acionistas da InvestPrev Seguros e Previdência 
S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Invest-
Prev Seguros e Previdência S.A., que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo um resumo das principais po-
líticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da InvestPrev Seguros e Previdência 
S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às enti-
dades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SU-
SEP. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Invest-
Prev Seguros e Previdência S.A., de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Em 11 de junho de 
2015, através de Leilão Extrajudicial, devidamente autorizado pelo Banco 
Central do Brasil nos termos do Ofício 7831/2015-BCB/DELIQ, Pe nº 
63.636, de 19 de maio de 2015, a InvestPrev Seguros e Previdência 
S.A. teve o seu controle acionário vendido pelo Banco Rural S/A – ELE à 
empresa SEGPAR PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade por ações, com 
sede na Praia de Botafogo, 440, 6º andar, cidade do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.404.895/0001-
37. A transferência do controle acionário foi aprovada pela Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP através da Portaria SUSEP nº 
7.681 em 29 de Setembro de 2020. Outros Assuntos: Auditoria das de-
monstrações financeiras do exercício anterior: As demonstrações finan-
ceiras da InvestPrev Seguros e Previdência S.A. para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019 foram por nós examinadas conforme relató-
rio emitido em 26 de fevereiro de 2020 contendo opinião sem modificação 
sobre essas demonstrações financeiras e ênfase sobre a venda do con-
trole acionário. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções financeiras e o relatório do auditor: A administração da Invest-
Prev Seguros e Previdência S.A. é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. ossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Adminis-
tração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria so-
bre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações finan-
ceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 

ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento ob-
tido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distor-
ção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili-
dades da administração e da governança pelas demonstrações fi-
nanceiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capa-
cidade da InvestPrev Seguros e Previdência S.A. continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a InvestPrev Seguros e Previdência S.A. ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da InvestPrev Seguros e 
Previdência S.A. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi-
nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente 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, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva 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 audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. 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 repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles in-
ternos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da InvestPrev 
Seguros e Previdência S.A.. • Avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequa-
ção do uso, pela administração, da base contábil de continuidade opera-
cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerte-
za relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da InvestPrev Seguros e Previdência S.A.. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de au-
ditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audito-
ria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a InvestPrev Seguros e Previdência S.A. 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 as demonstrações financeiras representam as cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente referente às informações financeiras da entidade ou 
atividades de negócio para expressar uma opinião sobre as demonstra-
ções financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desem-
penho da auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Co-
municamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das cons-
tatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança de-
claração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluin-
do os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os 
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, considera-
velmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respecti-
vas salvaguardas.
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2021. 

CRC/RS 3993 - CVM 9091
José Albino Filomena   
Contador-CRC-RS 43.798

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
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Aos Acionistas e Administradores da Investprev Seguros e Previdência 
S/A. Escopo da Auditoria: Examinamos as provisões técnicas e os ativos 
de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os demonstra-
tivos do capital mínimo, dos créditos com resseguradores relacionados a 
sinistros e despesas com sinistros, da análise de solvência e dos limites de 
retenção da Investprev Seguros e Previdência S/A (a seguir denominada 
“Seguradora”), em 31 de dezembro de 2020, elaborados sob a responsabi-
lidade de sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas e orien-
tações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. A auditoria atu-
arial da carteira de seguros DPVAT não faz parte da extensão do trabalho 
do atuário independente da Seguradora, como previsto no Pronunciamento 
aplicável a auditoria atuarial independente. Responsabilidade da Admi-
nistração: A Administração da Seguradora é responsável pelas provisões 
técnicas e pelos ativos de resseguros registrados nas demonstrações finan-
ceiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos créditos com resse-
guradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise de 
solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os princípios 
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as nor-
mas e orientações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e 
pelos controles internos que ela determinou serem necessários para permitir 
a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Responsabilidade do Atuário Independente: Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados, 

relacionados no parágrafo de introdução a este parecer, com base em nossa 
auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Estes princípios atuariais requerem 
que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que os respectivos itens auditados estão livres de 
distorção relevante. Uma auditoria atuarial envolve a execução de proce-
dimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores 
das provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas demons-
trações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos créditos 
com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da 
análise de solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos selecio-
nados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro. 
Nessas avaliações de risco, o atuário considera que os controles internos 
da Seguradora são relevantes para planejar os procedimentos de auditoria 
atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expres-
sar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em nossa opinião, as 
provisões técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos créditos com resse-
guradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise de 
solvência e dos limites de retenção da Investprev Seguros e Previdência 
S/A em 31 de dezembro de 2020 foram elaborados, em todos os aspectos 

relevantes, de acordo com as normas e orientações emitidas pelos órgãos 
reguladores e pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Outros Assuntos: 
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a 
avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo 
definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedi-
mentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Seguradora e 
utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre 
amostras. Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos 
são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos 
itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de 
distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados proce-
dimentos, com base em testes aplicados sobre amostras, observamos que 
existe correspondência desses dados, que serviram de base para apuração 
dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, com aqueles 
encaminhados à Susep por meio dos respectivos Quadros Estatísticos e FIP 
(exclusivamente nos quadros concernentes ao escopo da auditoria atuarial), 
para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.
Porto Alegre/RS, 24 de fevereiro de 2021.

Alexandre Turk de Almeida – Atuário MIBA nº 1034
ALM Consultoria e Auditoria Atuarial EIRELI

CNPJ nº 08.614.081/0001-21 – CIBA nº 102
Av. Túlio de Rose, 400/801B, Porto Alegre

Parecer da Auditoria Atuarial Independente

Consumo de cervejas retraiu no último trimestre

O consumo de 
cervejas sofreu 
retração no úl-

timo trimestre de 2020 em 
comparação com o mesmo 
período de 2019. A conclu-
são é de estudo da Kantar. 
Segundo o levantamento, 
ainda que o gasto dentro de 
casa tenha crescido 20%, o 
fora de casa caiu 24%, dei-
xando o saldo em -6%. O 
motivo é claro: a categoria 
é extremamente dependen-
te de momentos de socia-
lização, que na maioria das 
vezes acontecem em bares 
e restaurantes e nos quais 
paga-se um valor mais ele-
vado.

Outro levantamento, re-
alizado pela All iN e Social 
Miner em parceria com a 

Opinion Box, Compre & 
Confie | Neotrust, Clear-
sale e Aftersale, revelou que 
só em 2020, as lojas virtu-
ais tiveram 42,9 milhões de 
consumidores únicos, sen-
do 47% deles (20 milhões) 
estreantes nesta modalidade 
de compra.

Dados de um estudo fei-
to pela Social Miner em par-
ceria com a Cortex revelam 
que entre março e maio, 
quando a Ccovid-19 passou 
a dominar a agenda da mí-
dia – representando cerca 
de 56,5% de toda cobertu-
ra de imprensa e com pico 
de 70% no final de mar-
ço -, a grande aderência à 
campanha “fique em casa” 
fizeram as buscas por deli-
very no Google crescerem 

390%; as pesquisas por “co-
mo fazer comida em casa” 
aumentarem 110%; “como 
fazer pães”, 110%; e “como 
fazer bolos”, 61%.

Em abril, a representati-
vidade das visitas em sites 
de alimentos e supermerca-
do subiu 68% em relação ao 
volume total de visitas no 
mês anterior, e a represen-
tatividade de multicategoria 
cresceu 284% no mesmo 
período. Na contramão de 
alimentos e supermercado, 
que tiveram alta procura, é 
possível notar uma queda 
significativa de representati-
vidade da categoria moda e 
acessórios, que caiu 26%, e 
beleza, que perdeu 15% do 
total de visitas em um com-
parativo de março a abril.

Mas esses impactos não 
refletiram apenas nas visi-
tas. O número de cadastros 
também caiu nas categorias 
de moda e acessórios (6%) 
e beleza (28%), de março a 
abril.

Foi só entre os meses de 
agosto e setembro, com a 
saturação do tema Covid-19 
nas mídias e a diminuição na 
intensidade da cobertura da 
imprensa – que acabaram 
influenciando o retorno do 
consumidor à circulação, 
de acordo com dados do 
Google mobilidade -, que 
os cadastros nos sites de 
moda e acessórios voltaram 
a crescer, 53%, enquanto 
os cadastros em sites de 
alimentos e supermercados 
caiu 78%, já que as pessoas 

voltaram a frequentar am-
bientes físicos.

Quando o assunto é 
vendas, alimentos e super-
mercado se destaca, quase 
triplicando sua representati-
vidade em abril em relação 
a março, crescendo 181%, e 
se mantendo acima dos 14% 
pelos meses seguintes, até 
cair 52% em setembro no 
comparativo com agosto.

A categoria bebidas tam-
bém apresentou um aumen-
to na representatividade das 
vendas, com crescimento de 
159% em março em com-
paração a fevereiro. Entre 
março e abril, por exemplo, 
no momento de maior volu-
me de notícias sobre a pan-
demia, o interesse das pes-
soas pela compra de vinho 

aumentou 122% – variação 
maior que a registrada em 
períodos de festas de final, 
quando a alta não passou 
de 56%. Além disso, com a 
maior permanência das pes-
soas em casa, a atenção de 
muita gente provavelmente 
se voltou às “reformas”. Isso 
porque no final de setembro, 
o termo atingiu um pico e, 
em outubro, a representati-
vidade do segmento de Casa 
e Construção nas vendas do 
varejo online teve destaque, 
ao apresentar um crescimen-
to 16 vezes superior ao valor 
apurado em março.

Em julho, a representati-
vidade das vendas na cate-
goria farmácia e saúde sal-
tou 429% no comparativo 
com junho.

MarketClub revoluciona a  
revenda de móveis de alto padrão

Padtec Holding S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME n° 02.365.069/0001-44 | NIRE 3530055967-3 | Código CVM n° 01841-4

Edital de Convocação de AGEO a ser realizada em 31/03/2021
Convocamos os acionistas da Companhia para reunirem-se em AGEO (“Assembleia”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, 
em 1º convocação, dia 31/03/21, às 11 h., para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: Em AGE: (i) submissão, 
à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), do pedido de migração da Companhia para o segmento de listagem denominado Novo Mercado; 
(ii) realização da oferta pública de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Instrução da CVM n° 476/09, conforme 
alterada; (iii) reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às exigências autorregulatórias do regu-
lamento do Novo Mercado e outras alterações para refletir melhorias em seu texto, conforme detalhado na Proposta da Administração 
divulgada ao mercado em 26/02/21; (iv) alteração e consolidação da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia; 
e (v) alteração e consolidação da Política de Remuneração da Companhia. Em AGO: (i) aprovação das contas dos administradores, do 
relatório de administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do rela-
tório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31/12/20; (ii) aprovação da 
proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31/12/20; (iii) eleição dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício 
social a se encerrar em 31/12/21; e (v) na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos mem-
bros e fixar a sua remuneração. Instruções para participação: Tendo em vista os fatos envolvendo a pandemia da COVID-19, bem como 
riscos envolvidos e o papel de toda coletividade na mitigação de seu contágio, a Assembleia da Companhia será realizada de forma exclu-
sivamente digital, por meio da plataforma “Zoom”. Assim, considerando a necessidade de adoção de medidas de segurança, os acionis-
tas que desejem participar desta Assembleia por meio da plataforma “Zoom” devem enviar solicitação à Companhia pelo e-mail ri@
padtec.com.br, até às 13 h. do dia 29/03/21, a qual deverá ser devidamente acompanhada de toda a documentação necessária para par-
ticipação, conforme instruções gerais deste Edital de Convocação. As demais instruções para participação desta Assembleia por meio da 
plataforma “Zoom” podem ser encontradas na Proposta de Administração divulgada nesta data, disponível para consulta nos sites da 
CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-hol-
ding/). Instruções gerais: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., e do artigo 9°, §4°, do Estatuto Social, para participar da Assem-
bleia os acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar à Companhia, além do documento de identidade (Carteira de Iden-
tidade Registro Geral “RG”, a Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos pro-
fissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos socie-
tários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) comprovante expedido pela instituição financeira presta-
dora dos serviços de escrituração das ações da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.) com, no máximo, 48 h. de antecedência da 
data da realização da Assembleia; (b) instrumento de outorga de poderes de representação; e (c) relativamente aos acionistas partici-
pantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. 
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados 
no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato 
societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar 
procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotis-
tas na Assembleia Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de 
quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da admi-
nistradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá 
apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Com relação à participação por meio 
de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos 
termos do artigo 126, §1°, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §1° e §2° da Lei n° 10.406/02 
(“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, 
a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante 
ou certificado digital. Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assem-
bleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 
126, §1°, da Lei das S.A.; e (ii) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no 
âmbito do Processo CVM RJ 2014/3578, julgado em 04/11/14, ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu 
contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acio-
nista ou advogado. Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado os 
documentos societários da pessoa jurídica e a procuração, que deverão estar notarizados, consularizados e/ou apostilados, conforme 
aplicável, devendo ser apresentada sua tradução juramentada para o português, exceto se o idioma for inglês. De acordo com a ICVM 481 
a administração da Companhia também disponibilizou aos seus acionistas modelo de procuração conforme Pedido Público de Procura-
ção publicado nesta data. O acionista que desejar participar utilizando-se desta procuração, deverá enviá-la para o e-mail ri@padtec.
com.br até às 11 h. do dia 29/03/21, devidamente acompanhada da documentação necessária informada neste Edital de Convocação. 
Outras informações para o uso do Pedido Público de Procuração estão disponíveis na Proposta da Administração disponibilizada pela 
Companhia. A fim de melhor organizar os trabalhos da Assembleia, solicitamos aos senhores acionistas que enviem aos cuidados da área 
de Relações com Investidores da Companhia com, no mínimo, 48 horas de antecedência em relação ao horário da Assembleia, documen-
tos hábeis à sua identificação e, conforme o caso, à comprovação de poderes para a representação, bem como comprovante expedido 
por instituição depositária até, no máximo, 3 dias antes da data da Assembleia, contendo sua respectiva posição acionária ou, conforme 
o caso, a posição acionária do acionista sendo representado. Ainda, a Companhia ressalta que Companhia adotará o procedimento de 
voto a distância, nos termos do artigo 21-A da ICVM 481, facultando aos seus acionistas o exercício do direito de voto por meio de Bole-
tim de Voto a Distância. Neste caso, até o dia 24/03/21 (inclusive), o acionista deverá transmitir instruções de preenchimento, enviando 
o respectivo Boletim de Voto a Distância: (1) ao escriturador das ações de emissão da Companhia; (2) aos seus agentes de custódia que 
prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou (3) diretamente à Companhia, 
endereçada ao Departamento de Relações com Investidores por meio do e-mail ri@pactec.com.br. Para informações adicionais, o acio-
nista deverá observar as regras previstas na ICVM 481 e os procedimentos descritos no Boletim de Voto a Distância e na Proposta da 
Administração disponibilizados pela Companhia. Por fim, de acordo com a Lei das S.A., a eleição de membros do Conselho de Adminis-
tração pode ser realizada por votação majoritária, processo de voto múltiplo ou voto separado. Nesse sentido, o acionista ou conjunto de 
acionistas representando o percentual de 5% do capital social com direito a voto (desconsideradas as ações em tesouraria) que deseja-
rem poderão encaminhar o requerimento de voto múltiplo, por meio de notificação escrita entregue à Companhia com até 48 horas antes 
da realização da Assembleia Geral, de modo que a Companhia, em conformidade com a legislação aplicável, divulgará um “Aviso aos 
Acionistas” informando a respeito da realização da eleição dos membros do Conselho de Administração por meio do processo de voto 
múltiplo, conforme solicitado pelos referidos acionistas. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na 
Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social e no site da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-hol-
ding/), tendo sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 (www.b3.com.br). Campinas, 26/02/21. Sebastião Sahão Junior - 
Presidente do Conselho de Administração.

uem já contratou 
um arquiteto ou de-
signer de interiores 

sabe que um dos momentos 
mais críticos da relação é a 
hora da compra dos produ-
tos escolhidos para o proje-
to. Afinal, o profissional es-
tá do meu lado ou do lado 
da loja? Estes são mesmo 
os melhores produtos? Está 
caro ou barato?

Para resolver esta rela-
ção, a Archademy, rede de 
Arquitetura e Design de 
interiores, fechou parceria 
com o grupo Herval, refe-
rência do setor moveleiro, 
e com a Telelok, serviço 
de entrega de mobiliário, 
para criar um marketclub 
voltado à revenda de mó-
veis.

“É um projeto que nos 
aproxima do nosso obje-
tivo: valorizar o profissio-
nal de Arquitetura como o 
maior gerador de negócios 
do mercado”, diz Raphael 
Tristão, CEO da Archade-
my.

O catálogo disponível é 
de alto padrão e passa por 
uma curadoria resultante 
da análise do perfil de con-
sumo, preços, qualidade e 

ergonomia feita com a co-
leta de dados dos projetos 
e clientes dos milhares de 
arquitetos da Archademy. 
“Realizamos um bate-
-papo no Youtube com 
o CEO do Google Brasil 
recentemente e os dados 
deles sugerem que o clien-
te muitas vezes se sente 
inseguro e incomodado na 
hora da compra do mobi-
liário, porque não entende 
com clareza o papel do 
Arquiteto nesta jornada. 
Vamos acabar com isso e 
garantir ao cliente que ele 
está fazendo a melhor es-
colha possível e que o pro-
fissional está do seu lado”, 
esclarece.

Nas duas primeiras se-
manas de operação de 
2021, o Market Club mo-
vimentou quase meio 
milhão de reais, exclusi-
vamente direcionados a 
clientes de profissionais 
membros da Archademy. 
“As próprias lojas de mó-
veis de hoje não sabem va-
lorizar o papel do especi-
ficador e deixam o cliente 
ainda mais confuso. Sabe-
mos, e deixamos claro, que 
ter o profissional no pro-

cesso faz toda a diferença 
para o cliente não ter que 
se preocupar com nada. 
Não temos vendedores e, 
sim, concierges, cujo re-
sultado está atrelado à sa-
tisfação do cliente e não 
ao valor de venda. Isso é 
inédito”, explica Luisa Si-
ly, Key Account do Market 
Club, segundo ela, os ser-
viços disponíveis superam 
qualquer tipo de ação de 
auxílio ao setor arquitetô-
nico pelas possibilidades 
que reúnem para solucio-
nar as inúmeras etapas 
exigidas nas especificações 
de produtos. “Chamamos 
de ‘Club’ justamente por-
que o especificador é um 
associado e o cliente é seu 
convidado para este clube. 
Em vez de fazermos even-
tos com champanhe para 
levar o arquiteto para uma 
loja, estamos levando a lo-
ja para dentro do escritó-
rio dele”, diz Luisa.

Nessa primeira fase, a 
construtech vai centralizar 
a sua atuação em mobi-
liário, com a linha Uultis. 
Para atender a demanda, a 
construtech ampliou a sua 
estrutura logística, se as-

sociando à Telelok, maior 
empresa do setor no país, 
o que permite entregas em 
toda a América do Sul. O 
arquiteto também não pre-
cisará se preocupar com o 
transporte e instalação de 
peças, por exemplo. “Após 
o fechamento da venda, 
o concierge organiza e 
controla todo o processo 
de logística e ainda com 
o transporte incluído no 
valor. Nisso está previsto 
até mesmo o içamento do 
mobiliário, se preciso for”, 
descreve.

“Já atendemos diversos 
arquitetos. A ideia, a lon-
go prazo, é disponibilizar 
outros produtos e mar-
cas, como a Linha Nikk 
de iluminação decorativa, 
assinada por Designers 
membros da Archademy, 
que desenvolvemos jun-
to à Telhanorte e já está 
disponível nos seus home 
centers de São Paulo”, 
comemora a concierge, 
que já estuda novas par-
cerias com outras fábri-
cas, para oferecer aos 
profissionais, produtos 
de outros segmentos no 
longo prazo.

Q
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDI-
NÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA HIGICLEAN

CNPJ 30.483.859/0001-60 / NIRE 33400056566
 O Presidente da Sociedade Cooperativa HIGICLEAN, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para par-
ticiparem das Assembleias Gerais  Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do aconteci-
mento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita
por meios online, no dia 20 de Março de 2021, em primeira convocação
às 09h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de
Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com  metade mais 01
(um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
11h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias
Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Inclusão de Atividade
no Objeto Social na Sociedade Cooperativa; 2. Reforma Estatutária. Ordi-
nária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2020; 2.
Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras
ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 5. Destinação das
Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 6. Eleição dos
Membros do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro/RJ, 01 de Março de 2021.

JOÃO LUIZ COSTA
DIRETOR PRESIDENTE

Edital de Convocação para Assembleia Geral
Em conformidade com os dispositivos Estatutários, Regimento Eleitoral e
Cronograma Eleitoral, aprovados em AGE, pelo presente edital ficam con-
vocados todos os associados do Sindicato dos Operadores de
Telemarketing e Empregados em Empresas Prestadoras de Serviço de
Telemarketing e Similares ou Conexos do Município do Rio de Janeiro e
Região-RJ (Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesqui-
ta, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo,
São João de Meriti e Seropédica) - CNPJ 04.972.137/0001-69 - Código
Sindical 913.005.562.90974-0, em dia com suas obrigações sindicais, para
a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em sua sede – Rua do
Riachuelo, 191/B/3º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ, no dia 11/03/21,
de 10h às 16h, para deliberar, com qualquer número de votantes, sobre a
seguinte Ordem do Dia: a) Eleição da diretoria, conselho fiscal e seus
respectivos suplentes, para o exercício do mandato de 2021/2025 (com
urna fixa na sede do Sindicato), seguida da apuração dos votos; b) Deter-
minação da data de posse dos eleitos; c) Assuntos Gerais. Neste Ato,
ficam informados os associados em dia com as suas obrigações sindicais
que o prazo para inscrição de chapas está aberto do dia 02 ao dia 03 de
março de 2021, havendo para impugnação de chapas o prazo do dia 04 ao
dia 05 de março de 2021, ambos no horário de 10h às 15h, no endereço
acima referenciado. A relação da(s) chapa(s) inscrita(s) e cópia deste
edital ficarão afixados na sede do Sindicato. Rio de Janeiro, 26 de feverei-
ro de 2021. Maria Bernadete B. dos Santos – Presidente.

CONFAZ – Cooperativa de Trabalho Ltda.
CNPJ nº. 10.478.615/0001-81

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da CONFAZ - Cooperativa de Trabalho Ltda., no uso de
suas atribuições estatutárias, convoca seus cooperados e associa-
dos para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada
no dia 15 de março de 2021, na Rua Dr. Pereira dos Santos, nº107,
sala 524 – Centro - Itaboraí, às 12:00 horas, em 1ª convocação, com a
presença mínima de dois terços de seus cooperados associados, às
12:30 horas, em 2ª convocação com a presença mínima de metade
mais um de seus cooperados associados, e às 13:00 horas, em 3ª e
última convocação, com a presença mínima de 50 (cinquenta) coope-
rados associados, para deliberarem sobre as seguintes ordens do
dia: 1– Eleição de Conselho Fiscal; 2 –Prestação de contas; 3 – Apro-
vação do Balanço 4 – Distribuição de sobras ou rateio de prejuízo; 5 –
Discussão acerca dos problemas envolvendo o contrato de Itaboraí; 6
- Assuntos de Interesse Geral. Lembramos que todas as medidas de
combate ao COVID-19 serão adotadas conforme orientações da OMS
e decretos vigentes como uso de máscara, uso de álcool gel e
distanciamento mínimo. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2020.

Tatiana da Costa Almeida Rodrigues
Diretor -Presidente

FORÇA UNIÃO – Cooperativa de Trabalho Ltda.
CNPJ nº. 10.896.342/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da FORÇA UNIÃO - Cooperativa de Trabalho e Serviços
Ltda., no uso de suas atribuições estatutárias, convoca seus coopera-
dos e associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a
ser realizada no dia 15 de março de 2021, na Rua Dr. Pereira dos
Santos, nº51, sala 202 – Centro - Itaboraí, às 13:30 horas, em 1ª con-
vocação, com a presença mínima de dois terços de seus cooperados
associados, às 14:00 horas, em 2ª convocação com a presença mínima
de metade mais um de seus cooperados associados, e às 14:30 horas,
em 3ª e última convocação, com a presença mínima de 50 (cinquenta)
cooperados associados, para deliberarem sobre as seguintes ordens
do dia: 1– Eleição de Conselho Fiscal; 2 –Prestação de contas; 3 –
Aprovação do Balanço 4 – Distribuição de sobras ou rateio de prejuízo;
5 – Discussão acerca dos problemas envolvendo o contrato de Itaboraí;
6 - Assuntos de Interesse Geral. Lembramos que todas as medidas de
combate ao COVID-19 serão adotadas conforme orientações da OMS e
decretos vigentes como uso de máscara, uso de álcool gel e
distanciamento mínimo. Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 2020.

Alberto Nascimento Souza
Diretor -Presidente

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO LIMITADA – SICOOB COOMPERJ
CNPJ: 04.694.278/0001-67 NIRE: 33.4.0004023-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECO-
NOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
LIMITADA – SICOOB COOMPERJ, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, convoca os seus associados, que nesta data são em 
número de 4014 (quatro mil e quatorze), em condições de votar, para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de forma mista, 
presencial em sua sede social na Rua Rodrigo Silva, nº 26, 9° andar e 
virtualmente, para a qual todos os associados receberão, por e-mail ou 
SMS as informações necessárias para que possam participar dos deba-
tes e votações, no dia 29/03/2021, obedecendo aos seguintes horários e 
quorum para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim 
o que determina o estatuto social: 1- em primeira convocação, às 9:00, 
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 2 - em 
segunda convocação, às 10:00, com a presença da metade e mais um do 
número total de associados; 3 - em terceira e última convocação, às 11:00, 
com a presença de no mínimo dez associados. A Assembleia Geral Ordi-
nária deliberará sobre os seguintes assuntos: 1º) Prestação de contas do 
exercício de 2020 dos órgãos de administração, compreendendo o relatório 
da gestão, o balanço do exercício social, parecer do Conselho Fiscal e da 
Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Coo-
perativa – CNAC e o demonstrativo dos resultados do exercício de 2020; 
2º) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para fundos 
obrigatórios; 3º) Eleição dos componentes do Conselho de Administração; 
4º) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros 
da Diretoria Executiva e da cédula de presença dos Órgãos Colegiados; 
5º) Política de Sucessão; 6º) Outros assuntos de interesse social. Rio de 
Janeiro, 26 de fevereiro de 2021.

Virgílio Panagiotis Stavridis
Presidente do Conselho de Administração

RECREIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 35.687.708/0001-47 - NIRE 33300333410

Ata da AGE em 19/02/21. 1. Data, Horário e Local: No dia 19/02/21, 
às 10h30, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, 
Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia 
consoante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista representando a tota-
lidade do capital social da Cia., conforme atestam as assinaturas no Livro 
de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de 
Albuquerque; Secretária: Bianca Nunes Falcone. 4. Ordem do Dia: Deli-
berar sobre (i) a eleição de novo membro da Diretoria e (ii) a ratificação da 
composição da Diretoria e unificação de seus mandatos. 5. Deliberação 
Tomada por Unanimidade: Após exame e discussão das matérias cons-
tantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: 
(i) Eleger para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia., o 
Sr. Marcelo Duarte, brasileiro, casado, empresário, RG nº 06.584.368-2, 
Detran/RJ, CPF/MF nº 688.187.187-20, domiciliado na Rua do Rosário, 
99, 7º andar, Centro/RJ, com mandato unificado com os demais membros 
da Diretoria, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. (ii) 
Ratificar a composição da Diretoria, qual seja, como Diretor Presidente - 
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e como Diretores sem Designação 
Específica - Felipe Franco da Silveira, Rodrigo da Costa Azevedo e Marcelo 
Duarte, tendo seus mandatos unificados com término previsto em 12/12/21. 
O acionista, desde já, autoriza a prática e assinatura pelos Diretores da Cia. 
de todos os atos necessários e relacionados às Ordens do Dia. 6. Encerra-
mento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum 
dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e apro-
vada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 19/02/21. Mesa: 
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente da Mesa; Bianca Nu-
nes Falcone - Secretária da Mesa. Jucerja em 25/02/21 sob o nº 4021549. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

EDITAL DE CITAÇÃO - Com o prazo de vinte dias.O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) 
Sergio Wajzenberg - Juiz Titular, do Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente edital com 
o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 sala 202, 204, 206 
D - CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2588-2382 - e-mail:
cap02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial 
- Duplicata, nº 0104957-54.2017.8.19.0001, requerida por MAR COMÉRCIO 
E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA EPP, em face de FILDAN CAR 
AUTO CENTER LTDA ME. Assim, pelo presente edital, CITA o executado 
FILDAN CAR AUTO CENTER LTDA ME, que se encontra em lugar incerto 
e desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento da 
quantia de R$ 33.571,42 (trinta e três mil, quinhentos e setenta e um reais 
e quarenta e dois centavos) ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes 
serem penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do débito. 
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, cinco de março de dois 
mil e vinte. Eu, (as) Viviane de Fatima P. Araujo - Analista Judiciário - Matr. 
01/14847, digitei. E eu,(as) Valmir Ascheroff de Siqueira - Responsável pelo 
Expediente - Matr. 01/23139, o subscrevo.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A. (“Companhia”)
CNPJ Nº 12.261.588/0001-16 - NIRE 33.3.0029416-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/02/2021.  
Data, hora e local: Dia 26/02/2021, às 10h, na sede social localizada na Av. 
Ataulfo de Paiva nº 204, 10 andar, Leblon/RJ, CEP 22440-033. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo 
Parente de Oliveira Alves Secretário: Conrado Valiante da Rocha. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a (i) eleição da Diretoria; (ii) remuneração dos administradores da 
Cia. e (iii) tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria. Deliberações 
tomadas por unanimidade: Deliberação nº 1: Deliberada a eleição da diretoria, 
com mandato de 2  anos a contar desta data até 26/02/2023, ou até a sua 
substituição, ficando a composição da Diretoria da seguinte forma: (i) para o 
cargo de Diretor Presidente, o Sr. Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves, 
brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, RG 
nº 10.639.034-7- IFP/RJ, CPF nº 079.968.627-10; (ii) para o cargo de Diretor de 
Relações Com Investidores, o Sr. Mariano Augusto Cristovão de Andrade, 
brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro, RG nº 
04.303.634-2- IFP/RJ, CPF nº 883.843.497-20; e (iii) para o cargo de Diretor, 
sem designação específica, o Sr. Conrado Valiante da Rocha, brasileiro, casado 
no regime da comunhão parcial de bens, economista,  RG nº 20.868.050-4- 
DETRAN/RJ, CPF nº 108.790.017-47. Todos residentes e domiciliados no Rio 
de Janeiro, RJ, com escritório à Av. Ataulfo de Paiva nº 204, 10 andar, Leblon, 
CEP 22440-033. Os diretores ora eleitos tomam posse neste ao, mediante 
assinatura dos respectivos termos de posse. 1.2 - Os diretores, presentes a este 
ato, declaram, individualmente, para os efeitos legais, não estarem incursos 
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade 
mercantil tampouco impedidos de exercer a administração de sociedades, seja 
em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou, ainda, em virtude de 
condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão 
ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade. Deliberação nº 2: Os Diretores expressamente 
renunciam a qualquer direito ao recebimento de remuneração (honorários) pelo 
exercício da atividade de administração no período para o qual foram eleitos; com a 
expressa aprovação e concordância do Conselho de Administração. Deliberação 
nº 3: Registrar a renúncia do Diretor Flavio Jarczun Kac eleito em Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 31/01/2020 dando a ele a mais ampla, 
plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar a qualquer 
título ou tempo. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e lavrou-se a presente ata, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos 
Conselheiros da Cia., bem como assinada por todos os presentes, assim como 
pelo presidente e secretário. Assinaturas: Conselho de Administração: Marcos 
Duarte Santos (Presidente do Conselho); Cláudio José Carvalho de Andrade 
(Vice-Presidente do Conselho) e André Pines (Conselheiro). Diretores Eleitos: 
Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves; Mariano Augusto Cristovão de Andrade 
e Conrado Valiante da Rocha; Certificamos que a presente é cópia fiel extraída 
do Livro próprio da Cia. Rio de Janeiro, 26/02/2021. Carlos Eduardo Parente de 
Oliveira Alves - Presidente; Conrado Valiante da Rocha - Secretário.

Leilão de 5G pode acontecer em julho
Anatel: Pode chegar a R$ 35 bi o custo das faixas de frequência

Pode chegar a R$ 35 
bilhões o custo das 
faixas de frequência 

do leilão do 5G, tecnologia 
que promete uma velocida-
de de internet bem superior 
à das tecnologias atuais. A 
projeção é da Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatgel). Nesta sexta-feira, 
o presidente da agência Le-
onardo Euler de Morais, 
disse que a maior parte des-
sa quantia, será destinada 
para obrigações de inves-
timentos. A União não fi-
cará com a maior parte do 
dinheiro.

O edital foi objeto da 
Consulta Pública nº 9, de 14 
de fevereiro de 2020, que re-
cebeu 262 contribuições da 
sociedade em seus 60 dias 
de duração. O edital seguirá 
para análise do Tribunal de 
Contas da União (TCU). A 
previsão do governo é fazer 
o leilão até o final de julho 
deste ano.

O leilão de 5G é a maior 
oferta de espectro da his-
tória da Anatel, a licitação 
das radiofrequências nas 

faixas de 700 MHz, 2,3 
GHz, 3,5 GHz e 26 GHz 
proporciona maior volu-
me de recursos de espec-
tro para que as prestado-
ras possam expandir suas 
redes.

A proposta aprovada 
estabelece compromissos 
nacionais e regionais de in-
vestimentos de cobertura 
que obrigam as empresas 
vencedoras do leilão a aten-
derem áreas pouco ou não 
servidas, como localidades 
e estradas, com tecnologia 
4G ou superior. Para os 
municípios com mais de 30 
mil habitantes, estão previs-
tos compromissos de aten-
dimento já com tecnologia 
5G.

Quinta geração

O 5G é o mais recente 
padrão tecnológico para 
serviços móveis e a Anatel 
trabalha para promover sua 
implementação no País de 
forma segura e sustentável. 
Devido às suas característi-
cas, que incluem altas taxas 

de transmissão de dados e 
baixa latência, a tecnologia 
oferece ampla gama de pos-
sibilidades, ainda a serem 
exploradas.

No decorrer de sua im-
plantação, deverão ser de-
senvolvidas aplicações ino-
vadoras que aproveitem o 
potencial tecnológico do 
5G para introduzir serviços 
que ampliem a eficiência 
dos mais diversos setores 
da economia e beneficiem a 
sociedade.

Diferentemente das mu-
danças nas gerações passa-
das (2G, 3G e 4G), o foco 
desta tecnologia não está 
somente no incremento de 
taxas de transmissão, mas 
também na especificação 
de serviços que permitam 
o atendimento a diferentes 
aplicações.

“O 5G vai concretizar 
conceitos como os de In-
ternet das Coisas (IoT) e 
aprendizagem de máquina 
em tempo real, promoven-
do uma verdadeira trans-
formação na forma como 
as pessoas e organizações 

se relacionam”, destacou a 
Anatel.

Redes de transporte

O edital também con-
templa recursos para a im-
plementação de redes de 
transporte em fibra óptica 
na Região Norte (Programa 
Amazônia Integrada e Sus-
tentável – PAIS) e a cons-
trução da Rede Privativa de 
Comunicação da Adminis-
tração Pública Federal, fun-
damental para sustentação 
dos serviços de Estado, ci-
tou a Anatel.

Para o conselheiro Car-
los Baigorri, relator da 
proposta, “o certame em 
questão é fundamental 
para entregar à sociedade 
brasileira serviços móveis 
de última geração, viabi-
lizando uma banda larga 
móvel mais rápida e de 
melhor qualidade”.

Em sua análise, Baigorri 
cita dados de The Impact 
of  5G, relatório do Fórum 
Econômico Mundial que 
estima a contribuição do 

5G para a economia glo-
bal em um total de US$ 
12,3 trilhões de produção 
econômica até 2035, con-
tribuindo para o PIB glo-
bal real no nível de uma 
economia do tamanho da 
Índia. Desse valor da pro-
dução econômica, a con-
tribuição dos setores de 
manufatura, transporte, 
construção, serviços pú-
blicos e mineração por si 
só pode produzir mais de 
US$ 5 trilhões em bens e 
serviços.

O conselheiro Moisés 
Moreira ponderou que o 
5G traz avanços em relação 
ao 4G no quesito de ban-
da larga móvel, permitindo 
o aumento de 20 vezes na 
taxa de pico, chegando a 
uma taxa de transmissão de 
dados de até 20 megabits, e 
de 10 vezes na taxa de da-
dos experimentada pelos 
usuários, chegando a 100 
megabits. “Quando digo 
que o 5G tem potencial de 
revolucionar nossas vidas, 
refiro-me ao fato de que o 
5G considera, em sua con-

cepção, três cenários dis-
tintos de uso: a banda larga 
móvel evoluída, a comuni-
cação máquina a máquina e 
a comunicação ultra confiá-
vel de baixíssima latência – 
esses dois últimos cenários, 
que possuem o condão em 
especial de alavancar os no-
vos modelos de negócios, 
incluindo-se a indústria 4.0, 
a telemedicina, o carro autô-
nomo, as cidades inteligen-
tes, a agricultura inteligente, 
entre outros”, afirmou.

Entre os avanços espe-
rados para o 5G estão: Au-
mento das taxas de trans-
missão > maior velocidade; 
Baixa latência > tempo mí-
nimo entre o estímulo e 
a resposta da rede de tele-
com; Maior densidade de 
conexões > quantidade de 
dispositivos conectados 
em uma determinada área; 
Maior eficiência espectral > 
quantidade de dados trans-
mitidos por faixa de espec-
tro eletromagnético; Maior 
eficiência energética dos 
equipamentos > economia 
e sustentabilidade
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Três perguntas: Taurus e as  
alterações sobre armas e munições
Por Jorge Priori

Empréstimo de estado e 
município só até R$ 20 bi 

CMN: regras para 
fiscalização de operações 
de crédito rural

O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) aprovou 
nesta quinta-feira (25) nor-
ma que estabelece diretrizes 
que devem ser observadas 
pelas instituições financei-
ras no monitoramento e a 
fiscalização dos financia-
mentos rurais. As determi-
nações entram em vigor em 
1º de julho de 2021. Com 
a publicação dessa norma, 
instituições financeiras com 
carteiras de crédito rural di-
versas e com perfis de ris-
co distintos podem definir 
quais sistemáticas de fiscali-
zação aplicar.

Segundo o CMN, a de-
cisão deve ser baseada nos 
resultados esperados esta-
belecidos na regulamenta-
ção, o que pode aumentar 
a eficiência dos procedi-
mentos de monitoramento 
e fiscalização, tanto do pon-
to de vista da qualidade do 
controle realizado pelas ins-
tituições financeiras quan-
to dos custos operacionais 
envolvidos. O documento 
prevê requisitos mínimos 
da estrutura de monitora-
mento e fiscalização das 
operações de crédito rural.

As instituições financei-
ras devem adotar o novo 
modelo de monitoramen-
to e fiscalização dos finan-
ciamentos rurais, inclusive 
aqueles referentes às de es-
truturas de gerenciamento 
de riscos de compliance das 
operações de crédito rural 
e os procedimentos especí-
ficos para monitorar os fi-
nanciamentos a partir de 1º 
de julho de 2021.

Flexibilização

O CMN decidiu permitir 
que as instituições financeiras 
cumpram a exigibilidade de 
direcionamento de recursos à 
vista para o crédito rural com 
operações de investimentos 
realizadas com beneficiários 
do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf).

Com a mudança, até 2% 
do subexigibilidade do Pro-
naf  poderá ser cumprida 
com operações de inves-
timentos realizadas com 
beneficiários do programa, 
contratadas até 30/6/2021. 
Além disso, o CMN am-

pliou de 12 para 24 meses 
o prazo para reembolso de 
operações contratadas no 
âmbito da Linha de Crédito 
de Industrialização para a 
Agroindústria Familiar.

Contrato de swap

O Conselho Monetá-
rio também autorizou o 
BC a estender o prazo do 
contrato de swap com o 
Federal Reserve (banco 
central dos Estados Uni-
dos), de 31/3/2021 para 
30/9/2021. Em 19/3/20, 
o Banco Central do Brasil 
e o Federal Reserve já ha-
viam anunciado o estabe-
lecimento de uma linha de 
swap de liquidez em dólares 
americanos no montante de 
US$ 60 bilhões, ampliando 
a oferta potencial de dólar 
no mercado doméstico.

Esta linha não implica 
condicionalidades de polí-
tica econômica e amplia os 
fundos e instrumentos dis-
poníveis para as operações 
de provisão de liquidez em 
dólares pelo BC. A linha de 
liquidez soma-se ao conjun-
to de instrumentos disponí-
veis do BC para lidar com a 
alta volatilidade dos merca-
dos em decorrência da pan-
demia da Covid-19.

Segurança cibernética

O CMN consolidou as 
regras sobre segurança ci-
bernética e sobre requisitos 
para a contratação de ser-
viços de processamento e 
armazenamento de dados e 
de computação em nuvem a 
serem observados pelas ins-
tituições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central.

A consolidação não altera 
a substância da maioria dos 
dispositivos em vigor, ape-
nas promove uma revisão 
das normas que disciplinam 
o tema, com eliminação de 
comandos transitórios, já 
superados. A única novi-
dade incorporada foi a ne-
cessidade de as instituições 
financeiras estabelecerem e 
documentarem os critérios 
que configurem crise cau-
sada por ataque cibernético 
e manterem essa documen-
tação acessível ao BC por 
cinco anos.

Estados e municípios po-
derão contrair R$ 20 bilhões 
em empréstimos no siste-
ma financeiro. O Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
aprovou nesta sexta-feira 
o limite de crédito dos go-
vernos locais para 2021. O 
limite é o mesmo que vigo-
rou no ano passado.  O teto 
das operações com garantia 
da União, quando o Tesou-
ro Nacional cobre even-
tuais inadimplências, cor-
responderá a R$ 9 bilhões, 
o mesmo valor em vigor 
no ano passado. O limite 
das operações sem garan-
tia do governo federal foi 
mantido em R$ 11 bilhões. 

A União tem um limite de 
contratação de crédito de 
R$ 500 milhões, valor R$ 
100 milhões maior que o 
de 2020. Dessa forma, o 
teto total de operações de 
crédito pelos três níveis de 
governo – federal, estadual 
e municipal – subiu de R$ 
20,4 bilhões em 2020 para 
R$ 20,5 bilhões em 2021. 
A medida não tem impacto 
fiscal para a União, porque 
os limites valem para os 
entes públicos locais. Todo 
ano, o CMN fixa valores 
máximos que a União, os 
estados e os municípios po-
dem pegar emprestado no 
sistema financeiro.

O Governo Federal pro-
moveu recentemente uma 
série de alterações dos de-
cretos que regulamentam a 
Lei 10.826 de 22 de dezem-
bro de 2003, mais conhe-
cida como Estatuto do De-
sarmamento*. Segundo o 
governo, o objetivo das al-
terações é “desburocratizar 
procedimentos; aumentar 
a clareza das normas que 
regem a posse e porte de 
armas de fogo e a atividade 
dos colecionadores, atira-
dores e caçadores (CACs); 
reduzir a discricionariedade 
de autoridades públicas na 
concessão de posse e porte 
de armas; ampliar as garan-
tias de contraditório e am-
pla defesa dos administra-
dos; e adequar o número de 
armas, munições e recargas 
ao quantitativo necessário 
ao exercício dos direitos in-
dividuais e ao cumprimento 
da missão institucional das 
categorias autorizadas a ter-
em posse e porte de armas 
pela Lei”.

Para entendermos mel-
hor essas mudanças, con-
versamos com Salesio 
Nuhs, presidente da Taurus, 
sobre as alterações promov-
idas, seus impactos no mer-
cado brasileiro de armas 
e munições e se existem 
outros pontos que podem 
ser flexibilizados no futuro 
para fortalecer o mercado 
brasileiro de armas.

Como a Taurus avalia 
as recentes alterações?

A Taurus acredita que 
mudanças com o objetivo 
de promover a legalização 
de armas de fogo e mu-
nições no país, reduzir a 
burocracia, aperfeiçoar o 
controle, aumentar a clareza 
sobre regulamentação, bem 
como garantir o direito dos 
cidadãos à legítima defesa, 
respeitando o resultado do 
referendo popular de 2005, 
são importantes. Entre as 
principias medidas positivas 
estabelecidas nos novos de-
cretos assinados pelo presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, estão:

– Redução da discricio-
nariedade de autoridades 
públicas na concessão do 
porte – Dispõe que o in-
deferimento do requeri-
mento de porte de arma 
de fogo deverá ser devida-
mente fundamentado pela 
autoridade concedente. 
Estabelece que o porte 
pode ser de armas no 
acervo do proprietário no 
Sinarm (Sistema Nacional 
de Armas) ou no Sigma 
(Sistema de Gerencia-
mento Militar de Armas). 
O porte passa a autorizar 
a condução simultânea de 
até duas armas de fogo, 
respectivas munições e 
acessórios.

– Desclassificação de al-
guns produtos como PCE 
(Produtos Controlados 

pelo Exército) – Deixam 
de fazer parte dessa catego-
ria os projéteis de munição 
para armas até o calibre 
12,7 mm, armas de fogo 
obsoletas, de antecarga e de 
retrocarga, cujos projetos 
sejam anteriores a 1900 e 
que utilizem pólvora negra, 
máquinas e prensas para 
recarga de munições, além 
de acessórios como miras 
telescópicas.

– Regulamentação da 
atividade dos praticantes 
de tiro recreativo – Permite 
à pessoa física a prática do 
tiro recreativo de nature-
za não desportiva, desde 
que realizada, sem habitu-
alidade, nas instalações de 
entidades, clubes ou esco-
las de tiro autorizadas pelo 
Exército, independente de 
certificado de registro de 
pessoa física, seja acompan-
hada por instrutor de tiro e 
as entidades, clubes ou es-
colas de tiro e seus instru-
tores se responsabilizem 
pela prevenção de acidentes 
ou incidentes.

– Aumento do limite 
de armas – Aumenta de 
quatro para seis o número 
de armas de fogo que os 
cidadãos podem adquirir, 
desde que preencham os 
requisitos legais necessários 
para obtenção do Certifica-
do de Registro de Arma de 
Fogo. No caso de policiais, 
agentes e guardas prision-
ais, membros do Ministério 
Público e de tribunais, além 
do limite de 6 armas esta-
belecido, poderão adquirir 
até duas armas de fogo de 
uso restrito.

– Menos burocracia 
para laudo de aptidão psi-
cológica de CACs – Esta-
belece que, para terem ar-
mas, caçadores, atiradores 
e colecionadores (CACs) 
devem comprovar aptidão 
psicológica por meio de 
laudo que pode ser assi-
nado por psicólogo com 
registro no Conselho Re-
gional de Psicologia, alte-
rando a necessidade de o 
laudo ser fornecido por 
psicólogo cadastrado na 
Polícia Federal.

– Aumento da quan-
tidade de insumo de mu-
nição para CACs – Amplia 
a quantidade de insumos 
de uso restrito que os ca-
çadores, atiradores e col-
ecionadores poderão ad-
quirir, no período de um 
ano: insumos para recarga 
de até dois mil cartuchos 
para cada arma de fogo de 
uso restrito. Além disso, 
estabelece que a autoriza-
ção de aquisição de armas 
para CAC expedida pelo 
Comando do Exército só 
será necessária quando as 
quantidades excederem os 
limites estabelecidos.

– Clarificação de catego-
rias com possibilidade de 
uso de armas pessoais em 
serviço (entre elas, guardas 

municipais, guardas prision-
ais e polícias legislativas), o 
rol de instrutores e institu-
ições (Tribunais e Ministé-
rio Público) que podem ex-
pedir laudo de capacidade 
técnica e a relação de insti-
tuições que podem solici-
tar ao Exército a aquisição 
de produtos controlados 
de uso restrito (Tribunais, 
Ministério Público e Re-
ceita).

Qual deverá ser o im-
pacto das alterações no 
mercado brasileiro de ar-
mas e munições?

O mercado de armas está 
bastante aquecido no Brasil, 
e as perspectivas são posi-
tivas diante do cenário de 
crescimento das vendas de 
armas de fogo e munições 
no Brasil e no mundo. A 
expectativa é de que a de-
manda por armas de fogo e 
munições continue em alta.

Acreditamos que, com 
as mudanças feitas pelo 
Governo Federal na regula-
mentação para aquisição de 
armas, haverá um aumento 
da procura pelos caçadores, 
atiradores e colecionadores 
(CACs), assim como por ci-
dadãos brasileiros de armas 
de fogo para legítima def-
esa, proteção da família e da 
propriedade.

A Taurus está pronta 
para atender a todo o au-
mento de demanda, pois 
se preparou ao longo dos 
últimos anos com tecno-
logia e produtos no estado 
da arte, além de processos 
produtivos robustos que 
garantem a integridade 
dos produtos.

A vantagem competitiva 
da Taurus, que a diferencia 
da concorrência, é um port-
fólio de produtos completo, 
incluindo revólveres, pisto-
las, armas táticas e armas 
longas esportivas. Isso nos 
qualifica para atender to-
das as demandas dos nos-
sos consumidores. Este é o 
diferencial da Taurus: port-
fólio completo, produtos 
no estado da arte, qualidade 
assegurada, assistência téc-
nica local e entrega imedia-
ta, por sermos uma empre-
sa brasileira. Atenderemos 
a toda a demanda nacional 
com prioridade.

Na opinião da Taurus, 
existem outros pontos 
que podem ser flexibi-
lizados no futuro, contri-
buindo assim para o for-
talecimento do mercado 
de armas no Brasil?

O Brasil tem uma legisla-
ção tributária e regulatória 
que desencoraja as indústri-
as de investir e produzir no 
Brasil. Ainda há muitos de-
safios relacionados a essas 
questões que deverão ser 
corrigidas, dando isonomia 
entre a indústria nacional e 
a indústria estrangeira.

Os importados são is-

entos de tributos quando 
comercializados para os 
órgãos de segurança públi-
ca ou terão impostos re-
duzidos para caçadores, 
atiradores e colecionadores 
(CACs), contra uma pesada 
carga tributária do produto 
nacional, no qual incidem 
impostos (IPI, ICMS, PIS 
e Cofins) que represen-
tam até 70% do preço. Ou 
seja, se é para viabilizar 
melhores condições para 
aquisição, que seja tanto 
para os produtos nacionais 
quanto para os importados. 
É preciso isonomia para 
uma concorrência leal. Atu-
almente, a carga tributária 
para produtos fabricados 
no Brasil é proibitiva e des-
leal, e quem perde com isso 
é o Brasil, com perda de ar-
recadação e geração de em-
pregos.

Além disso, os produtos 
importados não precisam 
ser homologados em ter-
ritório nacional e são co-
mercializados com a não 
observância das mesmas 
regras exigidas das empre-
sas brasileiras. Nos últi-
mos anos, a Taurus focou 
muito no desenvolvimento 
de novos produtos e no-
vas tecnologias, isso gerou 
uma demanda maior. Hoje 
temos na fila cerca de 357 
novos produtos. Pela média 
dos últimos anos, se nada 
acontecer, vai demorar vári-
os anos até que o último 
produto da fila de hoje seja 
avaliado. Essa situação pre-
cisa ser imediatamente re-
solvida, sob pena de perder 
tecnologia sob domínio na-
cional, o que nessa área de 
defesa é fundamental para 
qualquer país desenvolvido.

Estamos produzindo al-
guns produtos na nossa fá-
brica nos Estados Unidos 
e exportando para o Brasil 
para poder manter a com-
petitividade (com relação a 
tributação e homologação) 
e atender ao consumidor 
brasileiro. Isso, do ponto 
de vista de geração de em-
pregos e divisas, é ruim para 
o país, para os brasileiros, e 
inadmissível.

Acreditamos que o mais 
correto seria uma redução 
dos impostos e burocra-
cia, de maneira isonômica, 
tanto para as categorias 
profissionais quanto para 
os civis. Para isso, uma im-
portante necessidade não 
contemplada nos decretos, 
refere-se à redução do IPI 
(Imposto sobre Produtos 
Industrializados) que incide 
sobre as armas. A alíquota 
hoje é de 45%. O alto valor 
do IPI acaba encarecendo o 
preço da arma e impedindo 
a aquisição deste produto.

* Os Decretos 10.627, 
10.628, 10.629 e 10.630 
alteraram os Decretos 
10.030, 9.845, 9.846 e 
9.847, respectivamente.
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VALE ENERGIA S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF Nº 02.207.392/0001-90 - NIRE: 33.3.0016641-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 
DE JANEIRO DE 2021. 1. Data, Hora Local: No dia 25 de janeiro de 2021, 
às 11:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da Vale Ener-
gia S.A. (“Companhia”) de forma digital, por meio de videoconferência, atra-
vés da plataforma Microsoft Teams, versão 1.10.55.0, em razão da pande-
mia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 
6.404/76, incluído pela Lei 14.030/2020 de 06 de julho de 2020 e regulamen-
tado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 2. Con-
vocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convoca-
ção, nos temos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em 
vista a presença da totalidade das acionistas da Companhia, sendo a acio-
nista Vale S.A. (“Vale”), representada por seu procurador, Sr. Ricardo Batis-
ta Mendes, e sua controlada Docepar S.A. (“Docepar”), representada por 
seu Diretor-Presidente, João Marcelo de Moura e Cunha, e por seu Diretor 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, todos cumprindo orientação de voto 
proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Ale-
xandre Gomes Pereira (Decisão de Diretores Executivos em Conjunto - DEC 
nº 375, de 18/12/2020). Verificado, portanto, quorum suficiente para a insta-
lação desta Assembleia Geral e para as deliberações constantes da Ordem 
do Dia. 3. Mesa: Sr. Ricardo Batista Mendes - Presidente; e Sr. Glauco Vini-
cius de Oliveira Gonçalves - Secretário. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir 
e, se for o caso, aprovar: (i) a ratificação do contrato de Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital (“AFAC”), firmado em 30/06/2020; (ii) a proposta 
da administração para aumento do capital social da Companhia, mediante a 
emissão de novas ações e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto 
Social; (iii) o registro da renúncia de acionista ao direito de preferência na 
subscrição de novas ações; e (iv) a Consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. 5. Deliberações Aprovadas: Instalada a assembleia na forma 
digital, por meio de videoconferência, foram deliberadas e aprovadas as se-
guintes matérias, pelas acionistas, sem quaisquer ressalvas: 5.1 A lavratura 
desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o dispos-
to no artigo 130, parágrafo 1º, Lei nº 6.404/76; 5.2. a ratificação da celebra-
ção do Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”), 
celebrado entre a Vale S.A. e a Companhia em 30/06/2020, relativo aos 
AFACs realizados pela Vale na Companhia, no período de 20/12/2019 a 
13/10/2020. 5.3 o aumento de capital da Companhia no montante total de R$ 
134.600.000,00 (cento e trinta e quatro milhões e seiscentos mil reais), me-
diante a emissão de 134.600.000 (cento e trinta e quatro milhões e seiscen-
tas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço 
de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, adotado por deliberação da Adminis-
tração da Companhia, em virtude do Patrimônio Líquido da Companhia estar 
negativo, a serem subscritas, isoladamente, pela acionista Vale, e por ela 
integralizadas mediante a conversão dos Adiantamento para Futuro Aumen-
to de Capital - AFACs efetuados pela Vale no período de 20/12/2019 a 
13/10/2020, no âmbito dos contratos de AFACs celebrados em 21/08/2019, 
no valor de R$ 96.400.000,00 (noventa e seis milhões e quatrocentos mil 
reais) e em 30/06/2020 no valor total de R$ 131.875.118,29 (cento e trinta e 
um milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e dezoito reais e vinte e 
nove centavos), conforme Boletim de Subscrição, o qual foi lido e aprovado 
nesta Assembleia Geral e passa a integrar a presenta ata como seu Anexo 
I. Desta forma, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integra-
lizado, passa de R$ 482.360.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, 
trezentos e sessenta mil reais para R$ 616.960.000,00 (seiscentos e dezes-
seis milhões, novecentos e sessenta mil reais); 5.4 foi registrada a expressa 
renúncia da acionista Docepar S.A. ao seu direito de preferência na subscri-
ção das novas ações; 5.5. Tendo em vista a deliberação do item 5.3 acima, 
foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social é de 
R$ 616.960.000,00 (seiscentos e dezesseis milhões, novecentos e sessenta 
mil reais), divido em 616.060.000 (seiscentas e dezesseis milhões e sessen-
ta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 5.6 Ante o disposto 
nos itens 5.3 a 5.5 acima e as aprovações ocorridas nas Assembleias Gerais 
Extraordinárias de 26/07/2011, 28/09/2015, 01/12/2017 e 30/04/2020, con-
solida-se o Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo II que pas-
sa a ser parte integrante desta Assembleia Geral. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, 
tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pelos membros 
da Mesa e pelas acionistas presentes. Rio de Janeiro, RJ, 25 de janeiro de 
2021. Assinaturas: Mesa: Ricardo Batista Mendes - Presidente - Assinado 
digitalmente; Glauco Vinicius de Oliveira Gonçalves - Secretário - Assina-
do digitalmente. Acionistas: Vale S.A. p.p. Ricardo Batista Mendes - Assina-
do digitalmente. Docepar S.A. João Marcelo de Moura Cunha - Diretor-Pre-
sidente - Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - 
Diretor - Assinado digitalmente. ANEXO II: (Parte integrante da Assembleia 
Geral Extraordinária de 18/12/2020). ESTATUTO SOCIAL DA VALE ENER-
GIA S.A. CAPÍTULO I: DA DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO DE DURA-
ÇÃO: ARTIGO 1º - A Vale Energia S.A. é uma sociedade por ações regida 
pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. ARTIGO 2º - A 
Sociedade tem por objeto social a pesquisa, prospecção, extração, lavra, 
produção, beneficiamento, transporte, industrialização e comercialização de 
toda e qualquer fonte e forma de energia, podendo, ainda atuar na produção, 
geração, transmissão, distribuição e comercialização de seus produtos, de-
rivados e subprodutos, bem como a prestação de serviços de representação 
perante a Câmera de Comercialização de energia Elétrica (CCEE) e quais-
quer outras instituições relacionadas com a área de energia. Parágrafo Úni-
co - A Sociedade pode, ainda, participar, direta ou indiretamente, sob qual-
quer forma ou modalidade, de outras sociedades vinculadas ao seu objeto 
social, no País ou no exterior. ARTIGO 3º - A sociedade tem sede e foro na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,, na Praia de Botafogo, 
nº 196, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro, CEP 22.250-145, podendo, para melhor desempenho de suas ativida-
des, criar filiais, agências, sucursais, depósitos, armazéns, escritórios de 
representação, ou qualquer outro tipo de estabelecimento, no País e no ex-
terior. ARTIGO 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. CA-
PÍTULO II: DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES: ARTIGO 5º - O capital 
social é de R$ 616.960.000,00 (seiscentos e dezesseis milhões, novecentos 
e sessenta mil reais), divido em 616.060.000 (seiscentas e dezesseis mi-
lhões e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Pa-
rágrafo Único - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações 
da Assembleia Geral. CAPÍTULO III: DA ASSEMBLÉIA GERAL: ARTIGO 
6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) 
primeiros meses após o término do exercício social, e extraordinariamente, 
sempre que a lei ou interesse social o exigir. Parágrafo Único - Compete à 
Assembleia Geral: (a) alterar o Estatuto Social; (b) eleger e destituir mem-
bros da Diretoria, bem como a fixação de sua remuneração; (c) alienar, no 
todo ou em parte, ações do seu capital social ou de suas controladas; (d) 
aprovar a abertura do capital da Sociedade; (e) aprovar o aumento do capital 
social por subscrição de ações; (f) aprovar a emissão de debêntures, conver-
síveis ou não em ações, ou ainda, emissão de quaisquer outros títulos ou 
valores mobiliários, no País ou no exterior; (g) aprovar operações de trans-
formação, cisão, fusão ou incorporação, bem como dissolução ou liquidação 
da Sociedade; (h) aprovar os orçamentos anuais e plurianuais de capital e 
operacional da Sociedade, bem como os planos de investimento; (i) delibe-
rar sobre a distribuição dos resultados da Sociedade, inclusive de dividen-
dos; (j) aprovar a constituição de sociedade e a participação no capital de 
outras sociedades, inclusive fundações e outras instituições; (l) escolher e 
destituir auditor independente; (m) aprovar a aquisição ou alienação de bens 
do ativo permanente, cujo valor exceder a R$ 88.610.000,00 (oitenta e oito 
milhões, seiscentos e dez mil reais); (n) aprovar a celebração de contratos 
relativos à aquisição de bens e prestação de serviços de valor superior a R$ 
88.610.000,00 (oitenta e oito milhões, seiscentos e dez mil reais); (o) aprovar 
gastos discricionários em geral, os quais incluem, mas não se limitam a: (i) 
consultorias desvinculadas na rotina operacional e administrativa da socie-
dade; (ii) doações para órgãos da administração pública direta federal, esta-
tual e municipal; (iii) contribuições, ações de relacionamento e demais doa-
ções de valor superior a R$ 177.220,00 (cento e setenta e sete mil e duzen-
tos e vinte reais); (iv) patrocínios institucionais de valor superior a R$ 

443.050,00 (quatrocentos e quarenta e três mil e cinquenta reais); (p) apro-
var a celebração de contratos de compra e venda de produtos ou de presta-
ção de serviços pela Sociedade em valor superior ao determinado na alínea 
“o” do Artigo 11 abaixo; (q) aprovar a realização de depósitos judiciais e de 
prestação de garantias em processos judiciais ou administrativos de valor 
superior a R$ 26.583.000,00 (vente e seis milhões, quinhentos e oitenta e 
três mil reais); (r) aprovar a renúncia a direitos e outras transações, obriga-
ções e compromissos no valor superior a R$ 13.291.500,00 (treze milhões, 
duzentos e noventa e um mil e quinhentos reais); (s) aprovar a constituição 
de garantia real de qualquer natureza e de alienação fiduciária em garantia; 
(t) aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras. 
ARTIGO 7º - A assembleia Geral será presidida pelo Diretor-Presidente da 
Sociedade, ou na sua ausência pelo Diretor, ou ainda, na ausência deste, 
por qualquer acionista da Sociedade, a quem caberá a escolha do secretário 
da Assembleia. CAPÍTULO IV: DA ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO 8º - A So-
ciedade será administrada por uma Diretoria. ARTIGO 9º - A Diretoria será 
composta de 3 (três) membros, respeitado o mínimo legal, sendo um o Dire-
tor-Presidente e os demais Diretores sem designação específica, eleitos 
pela Assembleia Geral, pelo prazo de gestão de 3 (três) anos, podendo ser 
reeleitos. Parágrafo Primeiro - Os Diretores serão investidos nos seus car-
gos e a posse será feita mediante assinatura de termo de posse lavrado no 
livro de Atas das Reuniões de Diretoria. Parágrafo Segundo - O prazo de 
gestão dos Diretores se estenderá até a investidura dos respectivos suces-
sores. Parágrafo Terceiro - Em suas ausências ou impedimentos temporá-
rios, os Diretores se substituirão reciprocamente. Parágrafo Quarto - No 
caso de vacância de cargo de qualquer dos Diretores, compete à Assem-
bleia Geral eleger o substituto, que completará o prazo de gestão do substi-
tuído. Parágrafo Quinto - A remuneração global anual dos Diretores será 
fixada pela Assembleia Geral. ARTIGO 10 - A Diretoria reunir-se-á sempre 
que o interesse da Sociedade o exigir, com a presença de todos os seus 
membros. As deliberações sobre quaisquer matérias deverão ser aprovadas 
por unanimidade. ARTIGO 11 - Compete à Diretoria: (a) aprovar as normas 
gerais de operação e administração da Sociedade; (b) aprovar as normas de 
pessoal da Sociedade, inclusive as relativas à fixação de quadro de remune-
ração, direito se vantagens; (c) aprovar a organização interna da Sociedade 
e respectiva distribuição de competência; (d) propor à Assembleia Geral os 
planos e programas de investimentos, bem como os orçamentos anuais e 
plurianuais de capital operacional da Sociedade; (e) propor à Assembleia 
Geral a constituição de sociedades e a participação no capital de outras so-
ciedades, inclusive fundações e outras instituições; (g) fixar a orientação de 
voto a ser seguida por seus representantes nas sociedades, fundações e 
outras instituições de que participe; (h) propor à Assembleia Geral política de 
aquisição, gestão e alienação dos imóveis e demais bens do ativo perma-
nente da Sociedade; (i) autorizar a criação e o encerramento de filiais, sucur-
sais, agencias, depósitos, armazéns, escritórios de representação ou qual-
quer outro tipo de estabelecimento, no País e no exterior; (j) elaborar, em 
cada exercício, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financei-
ras a serem submetidas à Assembleia Geral; (k) propor à Assembleia Geral 
a distribuição dos resultados, inclusive dividendos; (l) aprovar a aquisição ou 
alienação de bens do ativo permanente, no valor de até R$ 88.610.000,00 
(oitenta e oito milhões, seiscentos e dez mil reais); (m) aprovar a celebração 
de contratos relativos à aquisição de bens e prestação de serviços no valor 
de até R$ 88.610.000,00 (oitenta e oito milhões, seiscentos e dez mil reais); 
(n) aprovar doações, contribuições e ações de relacionamento no valor de 
até R$ 177.220,00 (cento e setenta e sete mil e duzentos e vinte reais), bem 
como patrocínios institucionais no valor de até R$ 443.050,00 (quatrocentos 
e quarenta e três mil e cinquenta reais) ressalvadas as doações para órgãos 
da administração pública federal, estadual e municipal, que são de compe-
tência da Assembleia Geral; (o) aprovar a celebração de contratos de venda 
de produtos ou de prestação de serviços pela Sociedade, cujo valor total não 
ultrapasse R$ 495.300.00000 (quatrocentos e noventa e cinco milhões e tre-
zentos mil reais; (p) aprovar a realização de depósitos judiciais e de presta-
ção de garantias em processos judiciais ou administrativos de valor até R$ 
26.583.000,00 (vinte e seis milhões quinhentos e oitenta e três mil reais); (q) 
manifestar-se sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Gera. 
ARTIGO 12º - Compete ao Diretor-Presidente: (a) a administração geral da 
Sociedade; (b) convocar as Assembleias Gerais e as Reuniões da Diretoria 
Executiva; (c) cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Ge-
rais e da Diretoria Executiva; (e) receber citações e notificações judiciais ou 
extrajudiciais. ARTIGO 13 - Os atos, documentos ou contratos que importem 
em responsabilidade comercial, bancária, financeira ou patrimonial para a 
Sociedade serão assinados por dois Diretores, ou por um Diretor e um pro-
curador, ou ainda, por dois procuradores com poderes para tal. Parágrafo 
Primeiro - Salvo quando da essência do ato for obrigatória a forma pública, 
os mandatários serão constituídos por procuração sob a forma de instrumen-
to particular, no qual serão especificados os poderes outorgados, limitado o 
prazo de validade das procurações ad negotia ao dia 31 de dezembro do ano 
em que for outorgada a procuração. Parágrafo Segundo - Pode, ainda, a 
Sociedade ser representada por um único procurador em atos decorrentes 
do exercício de poderes constantes de procuração ad judicia” ou perante 
órgãos de qualquer esfera de governo, alfândega e concessionárias de ser-
viço público para atos específicos nos quais não seja necessária ou até per-
mitida a presença do segundo procurador. Parágrafo Terceiro - Serão nulos 
e não gerarão responsabilidades para a Sociedade os atos praticados em 
desconformidade com as regras estabelecidas neste estatuto social. CAPÍ-
TULO V: DO CONSELHO FISCAL: ARTIGO 14 - O Conselho Fiscal, órgão 
de funcionamento não permanente, quando instalado, será composto de 3 
(três) membros efetivos e suplentes em igual número, eleitos pela Assem-
bleia Geral que, fixará sua remuneração. Parágrafo Primeiro - Os membros 
do Conselho Fiscal exercerão suas funções até a primeira Assembleia Geral 
Ordinária que se realizar após se realizar após sua eleição, podendo ser 
reeleitos. Parágrafo Segundo - Em suas ausências, impedimentos ou nos 
casos de vacância, os membros do Conselho Fiscal serão substituídos pelos 
respectivos suplentes. CAPÍTULO VI: DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DIS-
TRIBUIÇÃO DE LUCROS: ARTIGO 15 - O exercício social coincidirá com o 
ano civil. Em 31 de dezembro de cada ano serão levantadas as Demonstra-
ções Financeiras com observância das prescrições legais. O lucro líquido do 
exercício terá a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a consti-
tuição da reserva legal, até que ela atinja 20% (vinte por cento); (b) o saldo 
remanescente ficará à disposição da Assembleia Geral, que deliberará so-
bre a sua destinação, mediante proposta da Diretoria, respeitada a distribui-
ção de dividendos de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido 
ajustado, na forma da lei. Parágrafo Único - O dividendo previsto neste Ar-
tigo não será obrigatório no exercício social em que a Diretoria informar à 
Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira 
da Sociedade. ARTIGO 16 - O valor dos juros, pago ou creditado, a título de 
juros sobre o capital próprio nos termos do Artigo 9º, parágrafo 7º da Lei nº 
9.249, de 26/12/1995 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser 
imputado ao dividendo obrigatório integrando tal valor o montante dos divi-
dendos distribuídos pela Sociedade para todos os efeitos legais. ARTIGO 17 
- A Diretoria poderá determinar o levantamento de balanços semestrais ou 
em períodos menores, cabendo à Diretoria declarar dividendos ou juros so-
bre capital próprio à conta do lucro apurado nesses balanços, bem como 
declará-los à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existen-
tes no último balanço anual e intermediário. ARTIGO 18 - Os dividendos e os 
juros sobre capital próprio serão pagos nas datas e locais determinados pela 
Diretoria, revertendo a favor da Sociedade os que não forem reclamados 
dentro de 3 (três) anos, a contar da data do início do pagamento. CAPÍTULO 
VII: DA LIQUIDAÇÃO: ARTIGO 19 - A Sociedade entrará em liquidação nos 
casos previstos em Lei ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral. 
Parágrafo Único - Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de li-
quidação, eleger os liquidantes e membros do Conselho Fiscal que deverão 
funcionar no período de liquidação, fixando-lhes a remuneração. Rio de Ja-
neiro, 18 de dezembro de 2020. Assinaturas: Mesa: Ricardo Batista Men-
des - Presidente - Assinado digitalmente; Glauco Vinicius de Oliveira Gon-
çalves - Secretário - Assinado digitalmente. Jucerja em 23/02/21 sob o nº 
4019814. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

 Acordo com o Fed para ampliar oferta em dólares
Acordo especial entre o 

Banco Central (BC) e o Fe-
deral Reserve, banco central 
norte- americano, que per-
mite aumentar a oferta de 
dólares em US$ 60 bilhões, 
vigorará por mais seis me-
ses, segundo decisão toma-
da nesta sexta-feira pelo 

Conselho Monetário Na-
cional (CMN). Inicialmente 
prevista para acabar no fim 
de março, a linha especial 
de swap foi estendida até o 
fim de setembro.

Em março de 2020, 
pouco depois de a Orga-
nização Mundial de Saúde 

(OMS) decretar a pande-
mia do novo coronavírus, 
o Federal Reserve anun-
ciou um acordo com Ban-
cos Centrais de diversos 
países para ampliar a ofer-
ta internacional de dólares 
e fazer frente à demanda 
maior pela moeda norte-

americana. No caso do 
Brasil, estão disponíveis 
US$ 60 bilhões, que po-
dem ser sacados se o BC 
desejar.

“Esta linha não implica 
condicionalidades de política 
econômica e amplia os fun-
dos e instrumentos dispo-

níveis para as operações de 
provisão de liquidez em dóla-
res pelo BC. A linha de liqui-
dez soma-se ao conjunto de 
instrumentos disponíveis do 
BC para lidar com a alta vo-
latilidade dos mercados em 
decorrência da pandemia de 
covid-19.”, explicou o Banco 

Central em nota.
Seguno a  agência Brasil, 

essa é a segunda vez em que 
a linha especial de crédito 
do Fed é prorrogada. Em 
agosto, o Conselho Mone-
tário Nacional havia esten-
dido o acordo com o Banco 
Central norte-americano.

China aumenta 
investimento no   
setor de transporte

CVM abre série de debates 
na próxima semana

O investimento em ati-
vos fixos da China no setor 
de transporte registrou au-
mento em janeiro em rela-
ção ao ano anterior, disse 
Sun Wenjian, porta-voz do 
Ministério do Transporte. 
Em janeiro, o investimento 
total em ativos fixos do se-
tor subiu 42,1% ano a ano, 
para 191,2 bilhões de iuanes 
(US$ 29,5 bilhões), disse 
Sun nesta sexta-feira em 
uma entrevista coletiva.

O número subiu 13,8% 
desde janeiro de 2019. A 
maior parte do investimen-
to em transporte foi para 
a construção de estradas e 
hidrovias, que aumentaram 
52,3% em relação ao ano 
anterior, para 143,4 bilhões 
de yuans em janeiro, acres-
centou Sun.

Outra notícia sobre a 
China envolve a Adminis-
tração Nacional de Proprie-
dade Intelectual (ANPI). O 
órgão informou que tem re-
cebido um número cada vez 
maior de solicitações de pa-
tentes de empresas do país 
via o Tratado de Coopera-
ção em matéria de Patentes 
(TCP), divulgou a ANPI.

Em 2020, a China regis-

trou um incremento anual 
de 17,9% em solicitações de 
patentes dos candidatos do-
mésticos via o TCP, segun-
do a Administração.

Segundo a agência Xi-
nhua, as solicitações de 
registro de marcas sob o 
Sistema Madrid para os 
candidatos domésticos tam-
bém aumentaram 16,1% 
ano a ano em 2020. Ao 
mesmo tempo, o volume de 
exportação de direitos auto-
rais de propriedade intelec-
tual da China chegou a US$ 
7,47 bilhões no período de 
janeiro a novembro do ano 
passado, um aumento anual 
de 24,2%.

A ANPI tem fortalecido 
a cooperação internacional 
e explorado projetos coo-
perativos para servir me-
lhor as empresas chinesas 
na aquisição e proteção de 
direitos autorais no exterior.

A ANPI prometeu apri-
morar o sistema de apoio 
para a resolução de dispu-
tas de direitos autorais no 
exterior e fortalecer a capa-
cidade de serviço de infor-
mações para as empresas 
chinesas no mercado es-
trangeiro.

O Diretor da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
Alexandre Rangel será o 
convidado da próxima Live 
CVM. O evento será reali-
zado no dia 4 de março, às 
17h30. Serão debatidos pelo 
colegiado da autarquia temas 
como fundos de investimen-
to, proteção dos investidores 
e outros temas relevantes pa-
ra o mercado de capitais.

A Live CVM com Ale-
xandre Rangel é a primeira 
de 2021 e retoma a série 
de transmissões ao vivo no 
Instagram. Desde junho de 

2020, foram realizados 20 
encontros sobre diversos 
temas - de economia com-
portamental a inovações, 
passando por atuação de 
influenciadores digitais e 
fundos de investimento - 
para esclarecer dúvidas e 
aproximar, cada vez mais, a 
Autarquia dos regulados e 
da sociedade. Interessados 
em assistir o debate podem 
enviar perguntas antes do 
evento pelo canal CVM 
Educacional, no Instagram 
https://www.instagram.
com/cvmeducacional/).

BC apurou R$ 469,61 bilhões em 2020
O Conselho Mo-

netário Nacional 
(CMN), órgão co-

legiado presidido pelo Mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, e composto pelo 
presidente do Banco Central 
do Brasil, Roberto Campos 
Neto, e pelo Secretário Es-
pecial de Fazenda do Minis-
tério da Economia, Waldery 

Rodrigues, aprovou, em reu-
nião ordinária realizada nes-
ta quinta-feira (25), o balan-
ço do BC. O banco apurou 
um resultado positivo de R$ 
469,61 bilhões, formado por 
R$ 503,22 bilhões no primei-
ro trimestre e um prejuízo 
de R$ 33,61 bilhões, que 
foi integralmente coberto 
mediante realização da re-

serva de resultados.
No 1º semestre de 2020, 

o BC apurou resultado po-
sitivo de R$ 503,22 bilhões. 
O resultado positivo com re-
servas e derivativos cambiais, 
no valor de R$ 478,5 bilhões, 
foi destinado à constituição 
de reserva de resultados no 
Patrimônio Líquido do BC 
e o resultado com as demais 

operações, no valor de R$ 
24,75 bilhões, foi transferi-
do ao Tesouro Nacional em 
28 de agosto de 2020. No 2º 
semestre de 2020, o BC apu-
rou resultado negativo de R$ 
33,61 bilhões. 

Adicionalmente, em 
agosto de 2020, o CMN, 
autorizou a transferência 
de parte dos recursos exis-

tentes na reserva de resul-
tados do BC ao Tesouro 
Nacional, no valor de R$ 
325 bilhões, a serem des-
tinados ao pagamento da 
Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna (DMPFi), 
em razão da existência de 
severas restrições nas con-
dições de liquidez que difi-
cultam de forma significa-

tiva o seu refinanciamento. 
A empresa de auditoria in-
dependente manifestou-se 
com parecer sobre as de-
monstrações financeiras de 
2020 sem qualquer ressalva. 
As demonstrações financei-
ras estão disponíveis no site 
do BC na internet (https://
www.bcb.gov.br/acessoin-
formacao/balanceteslai).


